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Az Üllői Hírmondó kulturális melléklete

Szent István-napi ünnep
a Mecénás-klubbal
Klubunk – immár hetedik alkalommal – ismét szeretné vendégül látni városunk idős
polgárait. Megtiszteltetésnek vennénk, ha elfogadná meghívásunkat és megjelenne 2012.
augusztus 20-án, hétfőn 13 órakor a Sportcsarnok udvarán a Mecénás pavilonja alatt.
Tájékoztatni szeretnénk önöket, hogy az önkormányzat egész napos műsorral szórakoztatja az arra vágyókat, tehát érdemes lesz felkeresni az augusztus 20-i rendezvényt.
Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze
a Vargha Gyula könyvtár 320-102-es telefonszámán, vagy a 06-70/77-18-782-es telefonszámon, Nagyné Kékedy Ibolyánál.
– kékedy –

Államiságunk
ünnepe

Augusztus 20-a Szent
István király ünnepe

Ím a nyarat koronázza augusztus hava.
Királyságot hirdet nekünk, mint a korona.
Magasztos király a nyárban, benne ős erő.
Áldása, mely harmatoz ránk, gyümölcsérlelő.

Általánosan elfogadott vélemény, hogy Ő a legnagyobb király történelmünkben. Néha, mikor rátekintünk Szent István tiszteletet és erélyt parancsoló szobrainak valamelyikére, azt hihetnénk,
talán nem is földi ember volt. De tetteiből, és művéből mégis látszik, hogy hazáját és népét szerető
hitével, eltökélt szándékával és kitartó munkájával egy nemzetből valódi államot szervezett.
Nem volt egyedül, hiszen ezt a munkát ősei
kezdték meg. Apja, Géza kijelölte már számára az
örökséget és hozzá a feladatot, de ehhez a hatalmas munkához neki kellett felnőnie és valódi királlyá válnia. Vajkból István lett, nomád népből
pedig nemzet. Nem magáért tette, hanem értünk
magyarokért. Ma már tudjuk, mert vitathatatlan,
ha a király és nemzete szándékai nem egyeztek
volna, a király halálával mind ez elenyészett volna.
Szent István nagysága azonban nem csak az
emberi tetteiben rejlik, hanem abban, hogy Magyarországot a – szellem – lélek oszthatatlan hármasában alkotta meg, és nem feledkezett meg arról, hogy tökéletest csak Isten szolgálatában lehet
alkotni.
Szent István királyunk – nekünk, magyaroknak – az állandóságot, a magyar nemzetet és közösségünk örök összetartozását hirdeti.
Augusztus 20-a Szent István királyunk ünnepe, kitörölhetetlen a magyarság szívéből. Ő a legendák legnagyobbika, aki hitet adott és jövendőt.
– kékedy –

Államiságunk ünnepe, legnagyobb ünnep,
Ezer év királyságunk megtart bennünket.
Magyarok koronája, népünket jelenti,
Megszentelt tárgy, jogi személy, időknek feletti.
Azt hirdeti, országunknak léte földön, égen,
Örökkön az Istennél van, ahogy egykor régen.
Új kenyér az új búzából, szalagdíszben áll,
Piros-fehér-zöld e szalag, s éhezőkre vár.
Éhezzük mi szép és igaz, az emberi szót,
Magyar létnek biztonságát, és a földi jót.
Mivé lettünk, István király, tekints végre ránk!
Ugye zokogsz, fáj a szíved országod iránt!
Legyen bőség, jövőnk nekünk, legyen sok gyerek,
Legyen kenyér, legyen gyümölcs, amit egyenek!
Legyen bor, békesség, búza, erény, szeretet,
Legyen munka, megbecsülés, s boldog emberek.
Ím augusztus üzenete, s huszadika vár.
Ünnepeljünk újra ismét, István a király!
Nemzedékről-nemzedékre mindig így legyen,
Áradjon ránk áldás, erő, bőség, kegyelem!
Szuhanics Albert
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Harmónia Zeneiskola Költészet napja
a Közösségi Házban

Április 24-én és 26-án tartotta a Zeneiskola 20
éves fennállásának megemlékezését. E születésnapi rendezvényre mi is hivatalosak voltunk.
Az első napon, 24-én a gyermekeknek, 26-án
pedig a felnőtteknek kedveskedtek nívós műsorral a tanárok és növendékek. Ahogy minden
rendezvényen, úgy most is a tökéletes szervezés,
vendéglátás, na és a megszokott kedvesség jellemezte az iskolát. A Mecénás-klub, kirakodóvásárral, és kiállítással várta az érdeklődőket.
Köszönjük, hogy ott lehettünk!
– mecénás –

Üllőn a Közösségi Házban április 14-én tartották meg a Költészet napja alkalmából rendezett műsort, amely alkalom köztudottan
József Attila születésnapjához kötődik. A fellépők és a műsor is sokszínű volt. A magyar
költészet jó értelemben vett súlyát egy kis
képzőművészeti és kézműves munkából álló
kiállítás oldotta. Az előadók között képviseltették magukat a Harmónia Zeneiskola tanárai és növendékei, az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói, a Mecénás Művészeti
klub tagjai és lelkes amatőr szavalók, név szerint: Bege Nóra, Darab Vivienn, Deák Zsanett,
Messzebbről jöttem, mint a kéklő hegyek,
Hera László, Hera Szilvia, Horváth András,
Térben testet öltve, hogy társad legyek,
Konyecsnyi Dóra, Kovács Szimonetta, Lakatos
Hát itt vagyok immár a világ peremén,
Dominika, Ollé István, Oltványi János, NagyAlattam föld, fölöttem fény.
né Kékedy Ibolya, Povázson Gabriella, RézműMint távoli hegyekről a kéklő áradat,
ves Ferenc, Tóth Anna, Tóth Kristóf és Tóth RiÚgy zúdulnak rám a cizellált szavak,
chárd.
Szép emlékek, múlt jelenéből maradnak
A kiállítás anyagát a Mecénás Művészeti
A jövő gyökerei a mába fakadnak,
klub tagjai: Jakab Sándorné, Gál Judit, NémetLásd a természet most az ősz jöttét várja,
né Sebestyén Katalin, Robitsek Ibolya, SajtosNe féld te sem az őszt, ha a karját kitárja,
né Öllei Andrea, Kostyalik Károlyné, Tóthné
Gyönyörű, varázslatos ámulatba ejt a tája,
Kostyalik Tímea, és Zsíros Sándorné munkái,
S arcomat égeti az utónyár tűzvarázsa,
valamint egyéni művészként Szász Gyula festBár tudom mindent leírtak előttem már mások, ményei adták.
Tört tükrön át – a roppant óriások,
Külön örömünkre szolgál, hogy jóval na„viruljon benned mindig forró érzelem,
gyobb számú közönség jelent meg ezen a szép
meglásd, így örökké nagyon szép leszen,
napon, mint amennyire a szervezők számímindig is olyan maradsz szememnek,
tottak. Reméljük, hogy lelkük is tartalmas élamilyennek egykor, régen megismertelek.”
ménnyel gazdagodott.
N. Kékedy Ibolya
– Oltványi János –

Mindig is az maradsz…

Költészet
napjára…
Attila! Verseket írtál, faragtál rímeket,
mindent, mi bántott, sorokba szőtted.
A szegények közt kerestél kincseket,
égi lidércfény izzott körötted.
Még mindig megrílak Attila!
Pedig Szárszó már oly régen volt,
csobog a Duna-vers, s a többi,
ama gyermek is régen káromolt.
Marta szívedet a kegyetlen sorsnak,
igazságtalan, vad törekvése.
Próbáltál lenni sebzetten okosnak,
de lelked mélyét már rozsda érte.
Olvasom verses könyvedet,
háborognak bennem suta eszmék.
Magyar hazám, verd arcul magad,
mert költődnek kezét eleresztéd.
Csillagok fényét felhő takarta el,
koromtakaró borult a tájra,
a Földnek szennyét orkán kavarta fel,
s a szenny visszahullt a földi sárba.
Akkor távolból egy hangot hallottál,
a vonat füttyét hozta el a szél,
A füttyre egy dalt még büszkén daloltál,
mint feleselő, ki visszabeszél.
A Mamához hív’ a rossz gyerek.
Hogy éghetett, fájhatott sok sebed,
míg nem aztán, agyadba fészkelt,
hogy Téged senki, de senki nem szeret.

Egy hét a Vecsési művészeti alkotótáborban!
Nagy örömmel töltött el a lehetőség, hogy
részt vehettem a vecsési Görög Béla által vezetett alkotótáborban. Az eltöltött hét tele volt
változatos programokkal és meglepetésekkel.

2. oldal

Hiába írtad intő verseidet,
hiába szóltál, mondtad igazad.
Bár nem adtad fel soha elveidet,
Lehetőségünk nyílt csendéletek, aktok, álla- üres fülekre talált szavad.
tok rajzolására, valamint számomra új festési technikák elsajátítására. Élvezetes program Akkor anyádra gondoltál hirtelen,
volt a lovaglás is. Dicséret illeti alkotótársai- lepergett életed minden mozdulata.
mat, akik a közös ét- Ott állt előtted a sok-sok nincstelen,
kezéseken
bátran a búcsúzásod szent pillanata.
fogyasztották el az általam készült étkeket. Amikor láttad, közeleg a vonat,
Élménydús egy hét a mozdonykémény tüzet okádott,
alatt nagyszerű alko- Nem lelted sehol igazad, otthonod,
tótársak megismeré- kegyelt se voltál kit Isten áldott.
sével gazdagodtam.
Hálás köszönet ezért A vonatkerék egyre hangosabban
a szervezőknek, Gö- vészjós hangon sűrűn kattogott,
rög Bélának a vecsé- a Hold, felhőn át is biztos volt abban,
si Jam-Ház művésze- hogy egy nagy költő könnye csillogott.
ti vezetőjének, és az
Üllői Mecénás Mű- Akkor megláttad a jövő végzetét,
vészeti klub vezetőjé- a kanyarhoz ért, és rohant elébed,
nek, Nagyné Kékedy Ennyi volt, s nem több a költő-életed,
sínre léptél, majd azt mondta: ELÉG!
Ibolyának.
N. Kékedy Ibolya
Nagy Krisztina

www.ulloimecenas.hu
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Gyermekrajz-pályázat
Negyedik alkalommal hirdettük meg gyermekrajz-pályázatunkat. A gyermekektől „ked
venc mesém” témában vártuk a rajzokat. Még
soha ennyi rajz nem érkezett a felhívásunkra,
nehéz döntés elé állítva ezzel a zsűrit. De végül
is megszületett a döntés és 2012. május 10-én
az Árpád Fejedelem Általános Iskolában sor
került a díjak kiosztására és az alkotások kiállítására. Minden díjazottnak, résztvevőnek
gratulálunk!
Bóbita Tagóvoda

Iskola alsó tagozat
Paulusz Zsombor 3a

I.

Nagy Boglárka 4

II.

Horváth Zsófia 2z

II.

Kremser Alexandra 2b

III.

Bambach Ádám 1b

Különdíj

Bambach Lajos 1b

Különdíj

Farkas Dóra 2c

Különdíj

Starczewski Mercédesz 2z

Különdíj

Tóth Richárd 2b

Különdíj

Lázók Johanna 4z

Különdíj

Botos Máté 4

Különdíj

Zahuczky Réka

I.

Bognár Imola 4

Különdíj

Szenderák Dóra

II.

Antal Kitti 3a

Könyv

Józan Melinda

III.

Czapp Zsófia 4z

Könyv

Horváth Balázs 3a

Könyv

Kaszta Barbara 3z/a

Könyv

Kovács Laura 2a

Könyv

Szenderák Petra

Különdíj

Szolnoki József

Könyv

Gyöngyvirág Tagóvoda
Nagy Netti Katalin

I.

Pákozdi Sára 3

Könyv

Godó András

II.

Petrányi Sándor spec

könyv

Béky Petra

III.

Rácz Alexa

Különdíj

Vinklár Viktória

Könyv

Pitypang Tagóvoda
Sebők Zsófia

I.

Kozák Zsuzsanna

II.

Kovács Emma

III.

Barta Fruzsina

Különdíj

Tóth Gréta

Könyv

Csicsergő Tagóvoda
Bodnár Sára

I.

Marton Georgina

II.

Molnár Csenge

III.

Kovács Barnabás
Bodonyi Bence

Különdíj
Könyv

Napraforgó Tagóvoda
Vághy Dániel

I.

Sárándi Patrik

II.

Kökény Levente

III.

Óvári Petra
Tar Annamária

Különdíj
Könyv

Ovisok
Bagi Elina Panna 6 éves
Nagy Eszter 5 éves

Könyv
Különdíj

Köszönetünket szeretnénk kifejezni minden nevelőnek, tanító-tanárnak, szülőnek és a
gyermekeknek, s nem utolsó sorban Sajtosné
Öllei Andrea tanárnőnek, mert nélkülük nem
2012. 2. szám

Iskola felső tagozat
Kádár Tímea 5

I.

Zahuczky Csenge 6z

II.

Gerber Zsanett 7z

III.

Baglyas Klaudia 6c

III.

Csernyi Dorottya 5z

Különdíj

Bambach Bernadett 8z

Különdíj

Bodor Brigitta spec

Különdíj

Bognár Emese 6

Különdíj

Nagy Krisztina 5a

Különdíj

Sárközi Fanni 7z

Különdíj

Albert Szabina 6c

Könyv

Boncz Luca 8a

Könyv

Dudás Vivien 7z

Könyv

Gebei Ádám 5b

Könyv

Katona Tamás spec

Könyv

Körözsi Kristóf 8z

Könyv

Pokorny Bettina 7c

Könyv

Szőnyi Levente 7z

Könyv

lett volna ennyi csodás alkotás. Köszönet illeti az Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy
helyt adott a rendezvénynek. A Lolly cukorüzemnek és a Ropi-gyárnak, hogy minden kisgyermeknek, diáknak örömet tudtunk okozni
egy kis finomsággal. A Gyöngyvirág tagóvoda
gyermekeinek, Drapály Dánielnek és Tóth Richárdnak a csodás műsorért. Reméljük jövőre
is ilyen sok szebbnél szebb alkotással fogunk
találkozni!
Tóthné Kostyalik Tímea,
a Mecénás Művészeti Klub Alelnöke

www.ulloimecenas.hu

Legyetek áldottak!
Legyetek áldottak távoli testvérek,
kik a nincstelenség árnyékában éltek,
kiknek nem jut étel, kiknek üres tálja,
szakadozott, rongyos, vagy nincs is ruhája.
Legyetek áldottak melegszívű anyák,
akik gyermeküknek sosem hallják dalát,
kiknek nem adatik otthon melegsége,
mert az ínség rakott fészket a helyébe.
Legyetek áldottak apró, kicsi lelkek,
kik az örömökből keveset ismertek,
kik félve játszotok, nem szedtek virágot,
kik még nem láttátok szépnek a világot.
Legyetek áldottak apák, fiuk, férjek,
kiket a sors nevelt sziklaszív keménynek,
kiket próbára tesz családjuk védelme,
mert a pokol ellen az akarat gyenge.
Legyetek áldottak reménytelen vének,
kik ráncotok mögül még jövőt reméltek,
pedig réges-régen elmúlt imátok,
mely fényért esdekelt, de nem jött csak álom.
Záporozzon áldás bármerre is jártok,
mert a sorsotokkal én is együtt fájok,
lelkemben terítek gazdag asztalt néktek,
nyújtok menedéket ifjúnak és vénnek.
Nyújtok menedéket kicsinek és nagynak,
osztok szeretetet szabadnak és rabnak,
lelkemből szakítok testvérnek virágot,
s szívemre ölelem a síró világot.
Körmendi Gitta

Mecénás a
gyermeknapon
Június 15-én részt vettünk iskolánk utolsó tanítási napján. Különleges nap volt ez a tanulók
számára. A tanító nénik pár héttel e jeles nap
előtt minden szabadidejüket feláldozva elkezdtek próbálni és próbálni, egy csodás színdarab
előadására készültek. Az Óz a nagy varázsló –
mert ez volt a sokszor elpróbált darab – előadása tette lehetővé, hogy ez az utolsó tanítási nap
különleges legyen. Gyermeknapot szerveztek,
amely keretein belül mi Mecénások kézművesfoglalkozásunkkal színesíthettük az eseményeket. A diákokkal memóriakarkötőt, tésztából
nyakláncot, pillangó és katica csipeszt, textilkukacot, origami dobozt és virágot készítettünk.
Gratulálunk a tantestületnek, nagyon színvonalas és élményekben gazdag programokkal lepték meg tanulóikat. Boldogok voltunk, hogy egy
ilyen rendezvényen részt vehettünk, hisz ez is a
gyermekekről szólt!
Tóthné Kostyalik Tímea, M. M. K. alelnök
3. oldal

gondolatok

Üllői mecénás
Engedjék meg, hogy bemutassam az Üllői Mecénás
Művészeti Klub vezetőjét Nagyné Kékedy Ibolyát.
Kis interjúm most az ő és az általa vezetett klub
életébe enged némi betekintést. Ibolya alapító
tagja volt a 2005 óta működő klubnak.

A

z Üllői Mecénás Művészeti Klub vezetőjeként hogyan jellemeznéd a klub
elmúlt 7 évét?
– A művészet szerepe most is
ugyanaz mint száz évvel ezelőtt.
Segít elviselni a bajokat, a veszteségeket és nagyon sok örömöt ad.
Egyébként a veszteségeket és a bajokat, mindig úgy tudtuk orvosolni, hogy abból újabb értékeket
merítettünk, mert a hét év alatt
sajnos ilyenek is voltak a klub életében. Sok-sok programot, tevékenységet végeztünk, de elsődleges célunk a tehetség felmutatása
és a fiatalok utánpótlása. Mindig
arra törekszünk, hogy városunk
ban méltó kulturális kínálat legyen és ezzel a kultúra iránti
igény is fellendüljön.

– Mióta is vezeted a mecénásokat?
– Merczel Erzsébet vezetésével
2005 tavaszán alakultunk. Elnökhelyettesként igyekeztem mindenben segíteni a klubban történő tevékenységek lebonyolítását.
Erzsikénk 2006 őszén hirtelen bekövetkezett halála derékba törte
klubunk nagyon szép indulását.
A következő év a magunkra találásról szólt, talpra álltunk és azóta
is Erzsike szellemiségében igyekszünk dolgozni és aszerint próbálom vezetni a klubunkat is.
– Melyek voltak a legmeghatóbb
pillanatok a klub életében?
– A magamfajta ember szívesen babrál a szavakkal. Ugyanolyan hévvel mesélek a hét év
előtti kellemes megható pillanatokról, mint a jelenlegiről. Amikor négy évvel ezelőtt kihirdettük
az első rajzpályázatot, majd kiállítást rendeztünk az alkotásokból
és láttuk a gyermekek, szülők örömét, meghatottságát, bizony elérzékenyültünk. De talán a 2011. évi
balatoni egynapos kirándulásunk,
ami egy jótékonysági szervezés
4. oldal

következménye volt a helyi Vöröskereszttel, talán ez volt a legmeghatóbb. Látni az ötven gyermek gyönyörű mosolyát, amit a
Balaton csillogó fénye visszatükrözött. Ez igen megható volt. Ezekért a pillanatokért érdemes tenni
és dolgozni.
– Évente hány rendezvényt tartotok?
– Ezek változóak. Sok minden
függ a felkért kiállítótól, az időpont-egyeztetéstől, a szabad kiállító teremtől. A Vargha Gyula
Könyvtárral nagyon jó a kapcsolatunk, közösen évente 7–8 kiállítást adunk a művészetet kedvelő vendégeinknek. Ehhez még
hozzájön az 5 település Szomszédolás című képzőművészeti kiállításunk és az augusztus 20-i hagyományőrző és a kistérségekből
meghívott alkotók kiállításai is.
Ugyancsak hét éve tart, hogy a 70
év feletti nyugdíjasainkat is vendégül látjuk egy kis uzsonnára,
egy kis beszélgetésre.

„ Mindig arra törekszünk, hogy
városunkban méltó kulturális kínálat legyen
és ezzel a kultúra iránti igény is fellendüljön.”
– Üllő városán kívül más településekre is eljuttok?
– Igen. Az előbbi válaszomban már említést tettem a Szomszédolásról. Több felkérésünk van
egyéni kiállításra is. Megemlíteném az idei Uniós-galéria kiállításunkat, ahol Némethné Sebestyén Kata és Zsíros-Bokros Mária
is képviselt bennünket. Vannak
országos kiállításfelkéréseink is,
ahol Nagy Krisztina selyemfestő,
és Zsíros Marika gobelinalkotása-

N. Kékedy Ibolya, a mecénások vezetője
ikkal szinte egész évben képvise- ennyire helyt állni a klub életében.
Imádom az irodalmat, ennél foglik klubunkat.
va verseket és apró novellákat íro– A felnőttek mellett a gyerekekre gatok, de csak az asztalfiókomnak.
is jut időtök?
– Természetesen. Nem csak – Ennyi minden elfoglaltság melkiállítások és szakkörök tartoz- let hogyan fér bele a klub, de legnak művészeti klubunk munká- főképpen a te idődbe a főzőcske a
jába, hanem az iskolai és óvodai csülökfesztiválon? Sőt, mit csak főfoglalkoztatók is. Célul tűztük ki zőcske! Hisz idén nagyon sikeres
a gyermekfoglalkoztatókat, amely voltál ott! Erről mesélj kicsit!
– Kicsit elmosolyodtam a kérbiztosítja majd, hogy a művészet
és kézművesség folyamatosan él- déseden. Minden csülökfesztiválon mikor befejezem a napot, ha
jen városunkban.
volt helyezés, ha nem, fáradtan
– Melyek a legsikeresebb művésze- kijelentem, hogy ez volt az utolti ágak? Mivel töltik a klubtagok a só főzésem. Két nap múlva, kilegtöbb időt? Mivel foglalkozol te, pihenve a fáradtságot, már azon
töprengek, hogy a következő renmint a klub első embere?
– Mindegyik művészeti ág a dezvényen mi lesz a menü. Hát
maga nemében sikeres. Klubtag- nem érdekes ez? Egy-egy fesztijaink között van festő, gravírozó, váli főzés előkészülete hónapokat
gobelines, kézműves, textiles, fa- vesz nálam igénybe. Sok-sok ötesztergályos, kosárfonó, fafaragó, letem van, de mindig az a problészíjgyártó, makettkészítő, selyem- mám, hogy nem mindent lehet ott
festő, irodalommal foglalkozó. helyben elkészíteni. Ki kell jelenteEgy-egy munka elkészítése elég nem, imádok főzni és az ételeimet
sok időbe telik, vannak rövidebb vendégeknek kínálni. Ez egy Iboidőt igénylő alkotások és vannak lyás dolog. Szemet gyönyörködteolyanok, mint például a gobe- tő, amikor a hálás publikum még
lin, kosárfonás, makettkészítés és újra kér a vendégeknek készült étemég sorolhatnám, ami hónapokat leimből. Ez is egyfajta örömforrás
vesz el a készítőjétől. Én teszem nálam. Mesélek egy kicsit a sikea dolgom, mint klubvezető. Az, remről. Hét éve kezdődött el ez a
hogy idáig eljutottunk a klubtag- rendezvénysorozat, többször voljaimmal együtt, az én munkám tunk már helyezettek, de soha nem
eredménye is. E munkának a csa- jutottunk el az első helyezésig. Taládom is részese. Férjem tökéletes lán az a konok akaratom, az önbisegítőtársam, nélküle nem tudnék zalmam, hogy elérem, na és persze
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gondolatok
„ Fontosnak tartom a jövő nemzedék fejlődését, a művészeti értékek megőrzését.
Látva az apró kezeket
foglalkoztatóink alkalmával, úgy látom fogékonyak és örömmel végzik el a feladatokat. ”
szerencse is kellett hozzá. Eredményes volt a kitartásom! Ami még
nagy megtiszteltetés, hogy a zsűri
elnöke egy szaktekintély. Az ő elismerése nagyon fontos volt számomra. Így értünk el a főzésben
első helyezést, terítésben harma-

dik helyezést. Összességben a Me- tanjon és látható legyen. Érdemes
cénás lett az első. A vándorkupa az energiánkat kamatoztatni!
már csak hab a tortán, végre ezt is
sikerült megszereznünk.
– Érzitek a város és az emberek segítő szándékát és érdeklődését a
– Milyennek látod a következő munkáitok iránt? Szükség van a
nemzedéket? Fogékonyak a művé- Mecénás Művészeti Klubra Üllőn?
szetekre? Érdemes energiát fektet– Szeretnék mindenkit megni beléjük?
nyugtatni, hogy egy barátságos,
– Fontosnak tartom a jövő toleráns városban élünk. Az emnemzedék fejlődését, a művészeti berek kedvesek, segítőkészek, beértékek megőrzését. Látva az apró szélgetnek. Köztük járva tapaszkezeket foglalkoztatóink alkal- talom a nyíltságukat. Egy-egy
mával, úgy látom fogékonyak és rendezvény vagy kiállítás alkalörömmel végzik el a feladatokat. mával megnyílnak, érdekli őket a
Ezeket szem előtt tartva, az ama- klubunk élete, visszajelzést is katőr művészek munkáit is felkarol- punk a munkáinkról. Szívesen lava, például kiállítások szervezé- pozgatják a Hírmondóban találsével végezzük tevékenységünket ható mellékletünket, amiről már
a magyar kultúra szolgálatában. több pozitív visszajelzést is kapNagy erőfeszítés kell, hogy a mű- tunk. Úgy érezzük, hogy elfogadvészetben rejlő isteni szikra kipat- ták művészeti tevékenységünket.

– Ha lehetne egy kívánságod, amit
a klubra költhetnél, mi lenne az?
– Nincsenek nagy vágyaim,
de ha már rákérdeztél elmondom, hogy többször eljátszottam
a gondolattal, milyen jó is lenne
egy nagyobb állandó klubhely,
ahol meg lehetne tartani a kiállításainkat, rendezvényeinket.
Tudom, hogy ez csak álom, de
élve Petőfi szavaival, anyám az
álmok nem hazudnak, ez lenne
a kívánságom. Na és, hogy mire
költenénk? Egy régi szép karbantartott épületre, ahol a honismereti anyag végre otthonra
találhatna, Fehér tanár úr legnagyobb örömére.

Sajnos nem sok mindent tudunk az agglomerációnk ezen részéből felmutatni. Nincsen romvárunk, nincs skanzenünk, ami
építészeti értékeink voltak, már
azok sincsenek, nincs népviseletünk és településünk nem is országos hírű. Viszont sokunknak üllői
szíve van, és egy kicsit mindenki
szeretne tenni azért, hogy jobb legyen itt élni, még ezekben a nehéz
években is. Várhatóan a gazdasági helyzet nem lesz jobb, nem lesz
már soha 150 forintos svájcifank
árfolyam, már soha nem lesz négyszáz forint alatt az üzemanyag és a
jövedelmi viszonyaink sem lesznek jobbak, aki mást mond az csak
áltatja magát és minket is. Viszont
együtt élünk, csak egymásra számíthatunk és ez akkor is így van,
ha nem tudatosítjuk magunkban.
Mert azért csak összejárunk a rokonokkal, szomszédokkal, még
ebben a gyorsabb ütemű világban is, azért érdekel minket a környezetünk. És végre van egy olyan
rendezvényünk, amire büszkék lehetünk. Ez végre egy olyan közösségi program, ahol meg is tudjuk
mutatni rejtett képességeinket és
találkozhatunk, beszélgethetünk
egymással. Szükségünk van a közösségi rendezvényekre, hogy találkozzunk, ápoljuk azt ami hagyomány, és ez inspiráljon még
több kreativitásra. Én ezekből a
programokból veszem a lendületemet, hogy alkossak, hogy jobban
szerepeljek nem csak a színpadon,
hanem a hivatásomban is.

Jó néhány évvel ezelőtt, mikor Vasadi Pista bácsival egy érdi
kiállításmegnyitóra menet beszélgettünk egy lehetséges rendszeres
üllői programról, én felvetettem
egy pörköltfőző verseny lehetőségét, ő egyből mondta, hogy csülökfőzés, hisz az üllőieket nem hiába hívják csülkösöknek. Talán
akkor indult útjára a csülökfesztivál, amit azóta is szívvel-lélekkel
szervez az üllői ipartestület és év-

Csülökfesztivál
Kollégám kérdezte, mit fogok csinálni a hétvégén?
Megyek csülökfesztiválra – mondtam. Kicsit
elgondolkozott, majd megkérdezte, hogy az
biztos most van, nem egy hét múlva?

M

ost még a békéscsabai fesztivál híre kicsit nagyobb, de az
üllői esemény híre is
kezd elterjedni, igaz a helyi retro
adásban hallottam, hogy ennek a
rendezvénynek ki sem kellene nőnie magát, maradjon meg nekünk,
üllőieknek. Ezt viszonylag kön�2012. 2. szám

nyű elérni, mivel elsősorban minket, ittenieket kell, hogy a helyi
programok érdekeljenek. Ha jól
számolom, idén már a hetedik alkalommal került sor az Üllői Csülökfesztivál megrendezésre, amit
már sokan csak úgy emlegetnek,
hogy idén mikor lesz a csülökfesztivál? Ez egy szuper dolog.
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– Nagyon szépen köszönöm az interjút!
Tóth Péter

„Szükségünk van a
közösségi rendezvényekre, hogy találkozzunk, ápoljuk azt ami hagyomány, és ez inspiráljon
még több kreativitásra.”
ről évre próbálják a szervezők színes programokkal, kényelmi elemekkel bővíteni a rendezvényt,
amely számomra már Üllőhöz
tartozik.
Hogy mi volt a fesztiválon? Aki
ott volt az tudja, aki pedig nem
azt lehet hogy nem is érdekli an�nyira, ezért erre ki sem térek. Viszont mi nagyon büszkék vagyunk
a Mecénás-klub teljesítményére és
a kedves „Ibi Mamára”, aki ismét
brillírozott és első sorban neki köszönhetően a főzésben első, terítésben harmadik helyezést értünk el,
így összesítésben is elsők lettünk.
– Sárándi –
5. oldal

ízek-praktikák
Receptek
Részeges csülök

Kedves Olvasóim!
Több kérésnek teszek eleget azzal, hogy a
csülökfesztiválon első helyezett ételeim receptjét közlöm önökkel. Fantasztikus ízek,
összeillő harmóniával, elegáns tálalással.
Ünnepi, esetleg vendégváró ételként is meglephetik szeretteiket e finomságokkal.

Gombás parmezán
sajtos rizottó (6 főre)
Hozzávalók: 40 dkg rizs, 2 dl fehérbor, 1 liter zöldségalaplé, 2 db közepes hagyma, 1 ek.
vaj, 30 dkg gomba, 20 dkg parmezán sajt, só,
olaj.
1. A gombákat egyforma méretűre vágom, sózom és egy serpenyőben kevés olajon megpárolom (félre teszem).
2.  Egy másik serpenyőben 1 evőkanál vajat, 1 evőkanál olajt felmelegítek és az összeaprított hagymát puhára párolom.
3.  Hozzáadom a mosatlan rizst, üvegesre
pirítom, majd felengedem a borral, közben
folyamatosan kevergetem.
4.  Miután a rizs a bort magába szívta a
forró zöldségalapléből töltök a rizsre. Ezt addig folytatom, amíg a rizsszemek kellő puhák nem lesznek. Ha elfogy a zöldségalaplé
pótolhatom egy kis meleg vízzel.
5.  Ezen a ponton adom hozzá a gombát,
a vajat és a parmezán sajtot. Apróra vágott
zsályalevéllel vagy petrezselyemzölddel ízesítem és lazán összekeverem. 1-2 percig még
fedő alatt tartom, majd formaedénybe rakom (kerek vagy szögletes) és egy lapos tányérra kiborítom. (Szép látvány!)

Aszalt szilvával töltött
csülök, vörösboros
szilva szósszal (6 főre)
Hozzávalók: a hátsó csülök végéből éles késsel 6 szeletet levágok, 25 dkg aszalt szilva,

sertésfűszer, só, bors. Panírhoz: tojás, zsemlemorzsa, liszt, fokhagymapor.
		1. 
A húst óvatosan kiklopfolom,
hogy ne szakadjon szét, sózom, fűszerezem, borsozom és éjszakára folpackba csavarva hűtőbe teszem.
		 2. Másnap az aszalt szilvát (én még
egy kis szilvalekvárt is használok, amibe
egy kevés fahéjat is teszek) apróra vágom és
az összekevert fenti töltelékkel a kiklopfolt
csülköket vékonyan bekenem és feltekerem,
mint a töltött káposztát. Majd panírozom és
fogvájóval összetűzöm, hogy a sütésnél ne
essenek szét. Forró olajban szép pirosra sütöm. Szerecsendiós krumplipürével kínálom (a szerecsendiót a kész pürébe reszelem,
de csak egy kicsit, mert elég intenzív az íze).
Tálalás előtt a kisült húsokat ferdén kettévágom. Díszítésként: rozmaring, mentalevél vagy citromkarika illik hozzá.
		 A szószhoz 1 zacskó magozott aszalt
szilvát apró darabokra vágok, 3 dl vörösborral, fahéjjal, pici sóval, 1 evőkanál cukorral felforralom. 1 evőkanál ételkeményítőt
(vagy lisztet) 2-3 kanál vízzel csomómentesre keverek és folyamatosan a mártáshoz adom. Együtt még 1-2 percig forralom.
Botmixerrel sima péppé turmixolom, ha sűrűnek találom, kevés vízzel hígítom. Kóstolok és ha kell, még utána ízesítek egy pár
csepp citromlével.

Egy szép hátsó csülköt fűszerezek sertésfűszerrel, fokhagymával, éjszakára a
hűtőbe teszem, majd másnap egy kuktában (kuktalap alatt) félig megpárolom. Ezt követi a tepsi, amibe egy kevés
vizet és egy nagy vöröshagymát is teszek, majd fóliával letakarom, szép lassú tűznél, mindenegyes megtekintésnél
sörrel bőségesen meglocsolom. Végül a
fóliát leveszem, és szép pirosra sütöm a
csülköt. A megmaradt sört jutalomként
a szakács elfogyaszthatja. Hát ezért részeges a csülök!
Mecénás társaimnak pedig egy las
kagombás csülkös körmöt készítettem,
főtt burgonyával.

Mandulás narancstorta.
Hozzávalók: 10 dkg omlós keksz, 30 dkg
vaj, 4 db narancs, 8 dkg cukor, 4 db tojás,
20 dkg mandulaforgács.
Összetörjük a kekszet és a mandula felét, elkeverjük 10 dkg olvasztott vajjal,
hogy mindenhol nedves legyen. A vajas
kekszet egy kapcsos tortaforma aljába lapogatjuk és a hűtőbe tesszük. A narancsok
héját lereszeljük, összemorzsoljuk a cukorral, öntünk hozzá 1,5 dl frissen facsart
narancslevet és 4 egész tojást. Alaposan elkeverjük, majd vízfürdőben, folyamatosan
kevergetve besűrítjük (türelmesen kevergessük, 80 fok felett kezd sűrűsödni. Fokozatosan melegítsük, nehogy a tojások
összeugorjanak!). A meleg, sűrű krémbe
belekeverünk 20 dkg felkockázott vajat.
A még folyékony krémet a tésztára öntjük
és egy éjszakára hűtőbe tesszük. Másnap
vékony késsel elválasztjuk a krémet a formától, mielőtt szétkapcsolnánk. A maradék mandulaforgáccsal díszítjük. Könnyű,
gyors és finom desszert.
Jó étvágyat kívánok!

Praktikák
Sokan nem szeretik a csirkemellet, mert száraz, pedig a legnemesebb része a csirkének.
Éjszakára savanyú tejbe (íróba) kell áztatni kirántás előtt, ettől zamatos és igen finom
íze lesz, olyan mint a borjúhúsnak.
A krumplifőzelék akkor lesz igazán finom, ha a rántásba reszeljük a hagymát.
A sovány húsokat panírozás előtt kenjük
meg olajjal, így sütés közben nem száradnak ki.

6. oldal

Ha túl világos a tojás sárgája (például
piskótasütéshez, nokedli készítéshez) kis
kurkumát tegyünk bele, nagyon szép színe
lesz.
Túrógombócot, májgaluskát érdemes
fagylaltos kanállal szaggatni. Túrógombócnál teli kanál, májgaluskánál fél kanál.
A kávézacc a hűtőben is jó szolgálatot tesz,
eltünteti a szagokat.
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Fűszereket nem csak a húsokra tehetünk,
hanem a faszénparázsra (babérlevél, rozmaring, stb.), a húsok átveszik az aromás illatokat.
Ha a palacsintatésztát ásvány- vagy szódavízzel készítjük, cukor és tej nélkül, sokkal könnyebb állagú tésztát kapunk.
A rántott hús sokkal finomabb lesz ha a
panírozásnál a tojásba egy kis sört teszünk.
N. Kékedy Ibolya
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művészeti stílusismertető

Joan Miró a katalán művész
Joan Miró festőművész, grafikus, szobrász és keramikus. Mottója:
„Én nem találok ki semmit, én mindenre rátalálok".

E

lőször, mint sok más híres
művész egy teljesen más
úton indult el. Kereskedelmi tanulmányokat folytatott, de közben művészeti kurzusra
is járt. Egész életére és művészetére
erősen hatott párizsi tartózkodása
az 1920-as és az 1930-as években,
de főként személyes ismeretsége
Pablo Picassóval, valamint avantgárd művészeti irányzataival.
1925-ben csatlakozott a szürrealistákhoz, barátságot kötött a hozzá sokban közel álló Paul Klee-vel. Joan Miró,
Pablo Picasso, Salvador Dali, Jüan Grist a 20.
század spanyol-katalán festőóriásai. Miró a
fauvizmus, a kubizmus, a dadaizmus és a szürrealizmus világában otthonosan járva egyedi, költői, játékos, humoros világot hozott létre.
A gyermekrajzok varázsa és az avantgárd újító szabadsága fonódott eggyé műveiben. 1954ben a Velencei Biennále egyik nagydíját nyerte
el. Az 1940-es évektől számos kerámia falképet

A 8,4 milliárdos festmény

és szobrot tervezett.
1956-tól Mallorcára
vonult vissza alkotni.
Többek között ő tervezte az 1982-es spanyolországi
labda
rúgó-világbajnokság
emblémáját is. Az
1983-ban a Pálmában
elhunyt művészt a katalán fővárosban, Barcelonában helyezték
örök nyugalomra.
A szürrealizmus a két világháború közti periódus egyik legismertebb művészeti mozgalma
volt az irodalomban és a képzőművészetben. Fiatal művészek vágyát fejezte ki, hogy a valóságnál is valóbb dolgokat alkossanak. A szürrealisták kijelentették, hogy éber állapotban nem lehet
valódi alkotásokat létrehozni, olyan lelkiállapot
után sóvárogtak, amelyben felszínre kerülnek
lelkünk mélyebb, tudat alatti rétegei.
Elnevezése 1924-ben született Párizs
ban.
Először Apol
linaire egyik 1917-es levelében
fordul elő, majd a dadaizmusból tovább lépni vágyó André Breton és művésztársai, akik
Apollinaire-t egyébként is közel állónak érezték törekvéseikhez, irányzatuk meghatározására és nevére átvették a kifejezést. A francia
„surréalisme” jelentése „realizmus felettiség”.
A szürrealizmusnak két irányzata különböztethető meg: a figuratív, olykor a realitás elemeit fényképészeti pontossággal megjelenített víziók festészete, ennek képviselője Salvador Dali, a
másik a mitikus jelképek, a tudat alól feltörő ősi
formák inkább nonfiguratív festészete: képviselői Joan Miró. Paul Klee.
Nemrégiben rekordárat, 23,6 millió fontot,
8,4 milliárd forintnak megfelelő összeget fizetett
ki egy gyűjtő Joan Miró Etoile Bleue című festményéért a Sotheby's keddi, amúgy meglepően
csendes londoni árverésén.
– Sárándi –

Ketten a galériában
Május 6-án és június 3-án 1-1 hónapos kiállításra meghívást kapott Németné Sebestyén Kata
és Bokros-Zsíros Mária az Unió-Galéria teremben. Örömmel tettek eleget a meghívásnak.
– mecénás –

Gyermekfoglalkozás
a Csicsergő Napokon
A Csicsergő óvoda pedagógus közössége egész
hétre szóló gazdag programot szervezetett a
gyerekeknek.
A programsorozat hétfői napra eső részét
a Mecénás-csoport által összeállított foglalkoztató képezte. Igyekeztünk jól felkészülni,
hogy a feladatokat színvonalhoz méltóan tudjuk teljesíteni. Tóthné Timi, Kostyalikné Marika – akik mellesleg anya és lánya – színes kis
virágos faliképet állítottak össze. Gattyánné
Ica néni a májusi cserebogár figuráját alkotta meg a gyerekekkel, az előre elkészített részekből. Gál Judit néni pillangókat készített a
kiscsoportosokkal, amivel nagy sikert aratott.
Mivel a megadott téma a nyár volt, én olyan
képalkotást gondoltam ki, ami már a nyarat
idézte. Egy hajtogatott hajó vitorlával, hullámzó vízzel, a vízben halakkal. Az égbolton
apró kis bárányfelhők, madarak és napsütés
(ebben volt hajtogatás, ragasztás és rajzolás is).
A nap színvonalát a Williams televízió jelenléte emelte, amely széles képet tárt az emberek elé az itt folyó gazdag és kreatív óvodai
életről.
Jakab Sándorné

Mecénás a Haver Kupán
Június 17-én Tóth Péter szervezésében egy focikupán vettünk részt.
Mi a kreativitásunkkal támogattuk ezt a
rendezvényt. Közel 6 méteres lepedőre kézlenyomatokat és aláírásokat gyűjtöttünk a focistáktól.
Jó érzés volt, egy olyan rendezvényen ne- „haverok” férfi tagjai mérték össze erejüket. ezzel az eseménnyel is összekovácsolva Üllő
künk is részt venni, ahol a helyi és közeli te- Ez a rendezvény igen sok gyermeket és fel- közösségét!
lepülések, intézmények, baráti társaságok nőttet mozgatott meg a meleg idő ellenére,
Mecénás
2012. 2. szám
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kulturális ajánlat és hirdetés

A Gabi Könyv
és Nyomtatványbolt
nyári könyvajánlója
Kellemes nyári olvasmánynak ígérkezik a
népszerű amerikai írónő, Jodi Picoult: Gyere
haza című könyve.
Zoe Baxter sikeres és elismert zeneterapeuta hangszereivel és énekével számtalan beteg embernek segít a gyógyulásban. Számára mégiscsak egy dolog igazán fontos: az hogy
számtalan sikertelen próbálkozás után végre
anya lehessen.
Amikor újra bekövetkezik a tragédia, férje helyett újonnan megismert barátnője,
Vanessa lesz az, aki kiáll mellette, kapcsola-

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

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

tuk pedig őszinte szerelemmé alakul. Szembe
kell nézniük azonban a kirekesztettséggel és
azzal, hogy milyen mérhetetlen akadályokat
kell leküzdeniük ahhoz, hogy a társadalom
családként tekintsen rájuk. A szerző hetedik
magyarul megjelenő regényében ismét szívhez
szólóan ábrázolja e különös szerelem rezdüléseit és a legőrjítőbb fájdalmat, amit egy anya
átélhet: ha le kell mondania gyermekéről.
A könyvesbolt kínálatában sok-sok népszerű olvasmány várja önöket, amelyek segítik teljessé tenni a nyári kikapcsolódást és pihenést.
Gondoljon azért az őszre és az iskolakezdésre is, hiszen már most megvásárolhatja a
kötelező és ajánlott iskolai olvasmányokat: Fekete Istvántól Shakespeare-ig szinte teljes választékban.
Sok minden, kis helyen, hogy ne utazzon
feleslegesen!
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

Napház Gyógycentrum
Homeopátiás tanácsadás + arcdiagnosztika

Szolgáltatásaink:
Gyógymasszázs • Fülgyantázás
Turbó szolárium • Kiegészítő termékek

Felhívás!

Lehetsz nyugdíjas vagy szabadúszó, ha kedvet
érzel magadban, hogy önkéntesként segíts nekünk egy csapatépítő játékos programban, akkor
keress bennünket, Mecénásokat! Elérhetőség:
06-70/77-18-782, e-mail: n.kekedi@upcmail.hu

Meghívást kaptunk!
Egyesületünk szeptember 7–9-ig a Nyáregyházi
falunapokon vesz részt. A rendezvényen kiállítással és gyermekfoglalkoztatóval leszünk jelen.
– mecénás –

Támogatóink
Üllő Város Önkormányzata, Williams Stúdió, Vargha Gyula Városi Könyvtár, LOLLY
édesség, Ropi-üzem, Balázsné V. Gizike, Vigh
Józsefné, Bodáné Gabika, Kanizsay Maja,
Mezeiné Ágika, Ágika bolt – Pesti út, ifj. Zsiros
Sándor – Monorierdő Sarok ABC.

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

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

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

Folyamatos akciók, kedvezmények
és bérletlehetőség!
Információ: +36 30 569 6189
vagy +36 29 320 660
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 222.
Figyelem!
Keresem kéz- és lábápolást
végző kolléganő jelentkezését!

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

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

8. oldal

www.ulloimecenas.hu

2012. 2. szám

