Mecénás
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub
időszakosan megjelenő kulturális tájékoztatója
25. szám / 2012. év 3. megjelenés
Szerkeszti: N. Kékedy Ibolya
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Az Üllői Hírmondó kulturális melléklete
Karácsonyi ünnepre hangolódva
Míg advent a reményteli várakozás ideje, a A szenteste fénypontja a katolikus
szenteste maga a megvalósult és beteljesedett keresztények számára, Jézus szücsoda. Mindenkit megérint ez az ünnep, ki-ki letésnapján, a karácsonyi misén
hite, és meggyőződése szerint készíti elő lel- való részvétel.
két a szeretet ünnepére. A képzőművészetArra kérünk mindenkit, hogy
ben, a zenében talán a legtöbbször feldolgo- advent jegyében imádkozzanak
zott téma. Ami közös mindannyiunkban, az adventi koszorú négy lángjáhogy szeretetre, emberségre vágyunk ért. Tartsák életben a béke lángebben az egyre ridegebb és szeretetle- ját, a hit lángját, a szeretet lángnebb világban. De azért a karácsony ját, hogy soha ki ne aludjon.
varázslatát mindnyájan ismerjük, az
A Mecénás Művészeti Klub a
éj misztikuma, csodája még mindig város minden lakosának szereél bennünk szenteste. Ezen a napon tetteljes, áldott, békés ünnepeket,
állítják a karácsonyfát és ajándé- és boldog új esztendőt kíván.
kozzák meg egymást az emberek.
– kékedy –

Angyali gondolatok
Mennyei Szerelem, Isteni Kegyelem!
Őrizz, had állhassak kijelölt helyemen!
Gyengeségeimmel hozzád bújok közel,
mert erőt csak az ad, ki szeretőn ölel.
A titkot ismerjük. Sorsunk kell megélni.
Égi szívvel áldva, földi úton lépni.
Azzal, mi túl nehéz, senki nem tud szállni.
Könnyű szívvel lehet szebb világot látni.
Mi öröktől való, az mind örök marad.
Megmásíthatatlan! A Szeretet szabad!
Lehet még új világ, lehet benne béke.
Minden, minden lehet, – hogyha teszünk érte.
Megkaptunk utunkhoz mindent, ami kellhet,
ám míg vétkek húznak, szárnyak nem emelnek.
Angyalom! Értess meg legalább csak ennyit:
szeretetlen szívvel, senki nem ér semmit.
Körmendi Gitta
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visszatekintő

Mihály-napi sokadalom

A táblával a jelen tiszteleg a múlt előtt

Emléktábla avatás
November 10-én emléktáblát avattunk az Árpád Fejedelem Általános Iskolában. A tábla településünk történetéből 276 évvel korábbról
megmaradt írás alapján Borbély Jánosnak állít
emléket, aki az 1700-as években elsőként lépett
Üllő település katedrájára iskolamesterként.
Úgy gondoljuk, hogy e táblának komoly
üzenete, eszmei értéke van. A múlt üzen a jelennek, a jelen pedig tiszteleg a múlt előtt. A
Mecénás Művészeti Klub így kívánt emléket
állítani az üllői oktatás úttörőjének.
– kékedy –

Ezzel a címmel tartott hagyományőrző rendezvényt szeptember 30-án, vasárnap, a Kenderes Hagyományőrző Egyesület. A népi
hagyományban ez a nap a kisfarsang időszakának kezdőnapja, a lakodalmak ideje, mely
Katalin-napig tart. Mihály napjától várták az
emberek az időjárás hidegre, téliesre fordulását: „Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet” tartja a mondás. Ettől a naptól nem
volt szabad az ágyneműt az udvaron szellőztetni. Mihály napja a betakarítás befejezésének, a gazdasági ügyletek elszámolásának jelképes napja is.
Sőt, ez a nap pásztorünnep is. A legtöbb állatot ezen a napon hajtják be a legelőről a téli
szálláshelyre. A néphit szerint ekkor szűnik
meg a fa növése és a halak is a víz fenekére húzódnak. Ezután a nap után általában még később kezdődnek a nappalok és korábban is sötétedik.
Végül pedig jó magyar szokás szerint ezen
a napon is szokás vásárokat vagy búcsúkat
tartani.
Üllőn a gólyalábas maskarások már 12 órától messziről hívogatták a sokadalmat a sportcsarnok köré. Volt itt népi kézműves mesterségek bemutatója és kirakodóvásár, népviseleti
kiállítás, jóféle pálinkák és péteri borok, friss,
roppanós kürtőskalács. Színpadon volt a Magyar Állami Népi Együttes műsora, valamint
Pál István „Szalonna” és bandája húzott autentikus népzenét. A Boka Színház interaktív
előadásban állította színpadra A helység kalapács-át, Petőfi igazi népi humorral átszőtt
darabját. Volt még népi játékos vetélkedő, állatsimogató, fajátékok, műsort adott az Üllői

Magyar Állami Népi Együttes műsora

A mecénások standja
Népdalkórus, a Kenderes Néptáncegyüttes, a
fiatalabb Kenderkócok és a legfiatalabb Kendermorzsák is.
A Mihály-napi sokadalom ez évben Üllő
Városközpont fejlesztésének pályázatához is
kapcsolódott és reméljük, hogy valóban hagyomány lesz településünkön is.
– Oltványi –

Nyáregyházán a mecénások
Balról jobbra: Barna Tibor iskolaigazgató,
N. Kékedy Ibolya, a mecénások elnöke és Fehér László, az általános iskola volt igazgatóhelyettese

Koszorúzás Október 23.
Október 23-án (kedden) 10 órakor Üllő város
önkormányzata az 1956-os forradalom tiszteletére ismét megemlékezést tartott a 20. század hőseinek és halottainak emlékparkjában.
Az emlékműsort az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói adták és beszédet mondott
Fehér Imre, Üllő város alpolgármestere.
A műsort követően a szép napsütéses őszi
időben koszorúzással tisztelegtek az ’56-os forradalom emléke előtt a város intézményei, a politikai pártok és a civil szervezetek képviselői.
– Oltványi –
2. oldal

Nyáregyháza község fennállásának 601. évfordulójára rendezett háromnapos falunapra volt hivatalos a Mecénás Művészeti Klub
szeptember 7. és 9. között, hogy kiállításaikkal színesítsék az ünnepet.
Mi mecénások ismét kitettünk magunkért. Nagyon szép, színvonalas kiállítást rendeztünk. A három napból csak két napot voltunk jelen Nyáregyházán, 7-én megnyitottuk
a kiállítást, 8-án pedig egész napos gyermekfoglalkoztatást tartottunk. Már az ünnep előestéjén berendezkedtünk, a paravánok és az
asztalok megteltek szebbnél szebb kézműves
tárgyakkal.
Volt a csapatban kosárfonó, üvegfestő, foltvarró, hímző, makettes, gobelines, bábos, magmozaikos, mézeskalácsos, festő és gravírozó.
A megnyitó ünnepségen a helyi polgármester méltatta a kiállítás sokszínűségét és jókedvű irigységgel vallotta, hogy jó lenne, ha
Nyáregyházán is működhetne hasonló klub,

www.ulloimecenas.hu

ahol összefognák a helyi kézműveseket. Ehhez szeretne segítséget kapni az üllői mecénásoktól, majd gratulált a klub vezetőjének áldozatos munkájához és a csapattagok sokrétű
kiállításához.
Ezután N. Kékedy Ibolya a klub vezetője
megköszönte a lelkes fogadtatást, a polgármestert kézműves ajándékkal, a kiállításszervezőt
pedig virággal köszöntötte. A polgármester
biztosította, hogy minden segítséget megad a
településén alakuló klubnak.
A megnyitó ünnepség után a nyáregyháziak állófogadással, és névre szóló ajándékokkal
kedveskedtek kiállítóinknak.
Nagy volt az érdeklődés a gyermekfoglalkoztató iránt is, ahol többek között a gyöngyfűzés, bábkészítés, mézeskalács-díszítés, csuhéfonás elsajátításának örülhettek a gyermekek.
A nap végén testben fáradtan, de lélekben
feltöltődve váltunk el vendéglátóinktól.
Evaricsné Irma
2012. 3. szám

visszatekintő

Karácsonyi foglalkozás
Elkezdődött a 2012–2013-as nevelési, tanítási év. Csoportunk ez
évtől tovább bővült egy fiatal, lelkes és ügyes taggal, Kaneffné Kincses Gabriellával. Aki nagyban segíti jótékony munkánkat.
Hamar bele is vetettük magunkat e csodás feladatba. A Napraforgó óvodában kosárfonás bemutatót tartottunk. A Csicsergő
és Pitypang oviban az ősz témakörét fontuk bele a foglalkoztatóinkba. Részt vettünk az iskola

által szervezett mese témahetén,
ahol ujj, textil és hurkapálcikás
mesebábokat készítettünk a gyerekekkel. A Bóbita oviban pedig a
Márton-napra készültünk.
Az év vége sem marad tétlenül.
Meglátogatjuk az öt óvodát és az
iskolát. Hisz jön az év legcsodálatosabb ünnepe, a karácsony. Erre
próbáljuk ráhangolni gyermekfoglalkoztatóinkkal az intézményeinkbe járó gyermekeket.
Tóthné Kostyalik Tímea

Szüreti Fesztivál Mendén
Ismét eljött október első hétvégéje, amikor is megrendezték Mendén az immár hagyományosnak
számító szüreti fesztivált. A tavalyi évhez hasonlóan idén is meghívást kapott klubunk egy kis kiállítás megrendezésére, valamint,
hogy a kézműveseink bemutassák, miképpen készülnek az egyes
tárgyak.
Szép számmal képviseltük az
Üllői Mecénás Művészeti Klubot,
szinte az összes kézművesünk jelen
volt, valamint elkísért bennünket a
klub vezetője, N. Kékedy Ibolya is.
A fesztivál a szüreti felvonulással kezdődött, aminek mi csak a
végét láttuk, ahogyan a felvonulók
megérkeztek a Katlanba, hiszen a
kiállítás felállításával voltunk elfoglalva.

Visszatekintő
Szeptember 1-jére meghívást kaptunk a III. Gyömrői Lecsófőzőés Hagyományőrző Fesztiválra.
Klubtagjaink kiállítással és vásárral voltak jelen.
Szeptember 6. és 8. között a
Nyáregyházi Falunapokon tekinthették meg az érdeklődők kiállításunkat, a kicsik pedig gyermekfoglalkozáson vehettek részt. A
meghívásnak szívesen tettünk eleget 15 fő kiállítóval és 7 fő foglalkoztatóval.
Szeptember 14-én, Gödről kézimunka-kiállításra kaptunk meghívást. Klubunkat 6 fő képviselte.
Nagyon sok kiállító közül a harmadik helyezést sikerült elhoznia
2012. 3. szám

Nem csak a szemnek volt mindenféle látnivaló, készültek a helybeliek finom ételekkel, és házi süteményeket is lehetett vásárolni.
Sokan megkóstolták a helyben készült mustot is.
A műsor délután kezdődött, volt
néptáncbemutató, mazsorettes lányok, valamint az operett színház
két művésze, Oszvald Marika és Peller János is fergeteges műsort adott.
Este bál zárta a szombati napot, majd
másnap folytatódott a mulatság, de
mi ezen már nem vettünk részt.
Szerencsére az égiek is kegyesek
voltak hozzánk, nagyon szép őszi
napunk volt.
A rendezvény végén úgy búcsúztunk el a szervezőktől, hogy jövőre
is találkozunk.
N. Dudás Zsuzsa
Zsíros Sándorné klubtagunknak
gobelin alkotásával.
Szeptember 30-án az üllői Kenderes Hagyományőrző Egyesület
„Mihály-napi Sokadalom” rendezvényén vettünk részt. Itt a régi hagyományok, mesterségek kiállításával leptük meg vendégeinket.
Október 1-jén a Harmónia Zeneiskola rendezvényére kaptunk
felkérést, amit szívesen vállaltunk
klubtagjainkkal.
Október 6-án második alkalommal kaptunk meghívást a mendei
szüreti mulatságra, ahol 6 fő képviselte klubunkat kiállításával.
November 23-án második alkalommal kaptunk meghívást Örkényből kiállítás megrendezésére,
ahol 3 fő képviselte klubunkat.
– kékedy –

Mecénás Művészeti Klub
programjai 2012-ben
A Mecénás Művészeti Klub 2012- más településekről is kaptak megben is számos rendezvény aktív hívást, például Gyálról, Vecsésről
résztvevője volt. Az üllői mecénások vagy Mendéről.
Február 7.	
Február 10.	
Február 16.	
Február 26.	
Február 28.	
Március 9.	
Március 9.	
Március 15.
Március 19.	
Március 23.	
Március 25.	
Március 29.	
Április 3.	
Április 4.	
Április 5.	
Április 15.
Április 24.	
Április 26.	
Április 27.	
Április 29.	
Május 6.	
Május 10.	
Május 21.	
Május 24.	
Május 26.	
Június 2.	
Június 3.	
Június 19.	
Július 2-6.	
Augusztus 10.	
Augusztus 20.	
Augusztus 29.	
Szeptember 1.	
Szeptember 8.	
Szeptember 14.	
Szeptember 23.	
Szeptember 30.	
Október 1.	
Október 6.
Október 23.	
Október 29.	
November 9.	
November 10.	
November 16.	
November 17.	
November 23.	
November 25.	
November 26.	
November 30.	
November 4.	
November 5.	
December 16.	
December 20.	
December 21.	
December 28.	
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Bóbita óvoda gyermekfoglalkoztató
Napraforgó óvoda gyermekfoglalkoztató
Gyöngyvirág óvoda gyermekfoglalkoztató
Klubülés
Szomszédolás képzőművészeti kiállítás, Felsőpakony
Szomszédolás, Gyál
Napraforgó óvoda gyermekfoglalkoztató
Koszorúzás
Csicsergő óvoda gyermekfoglalkoztató
Szomszédolás képzőművészeti kiállítás, Vecsés
Klubülés
Gyöngyvirág óvoda gyermekfoglalkoztató
Bóbita óvoda gyermekfoglalkoztató
Gyermekrajzpályázat zsűrizés
Pitypang óvoda gyermekfoglalkoztató
Költészetnapja Közösségi Ház
Harmónia Zeneiskola kirakodó vásár
Harmónia Zeneiskola kiállítás
Klubülés
Alapkőletétel Polgármesteri Hivatal
Sebestyén Kata-kiállítás, Unió-Galéria
Gyermekrajz-kiállítás
Csicsergő óvoda gyermekfoglalkoztató
Klubülés
Gyöngyvirág óvoda gyermekfoglalkoztató
Csülökfesztivál
Zsíros-Bokros Mária-kiállítás, Unió-Galéria
Klubülés
Alkotótábor, Vecsés
Roma Önkormányzati gyermekfoglalkoztató
Augusztus 20-i rendezvény
Klubülés
Lecsófesztivál, Gyömrő, kiállítás
Nyáregyházi-napok kiállítás
Gödi kézimunkaverseny, kiállítás
Klubülés
Mihály-napi sokadalom, kiállítás
Harmónia Zeneiskola, vásár
Mende, kiállítás
Koszorúzás
TV-felvétel
Bóbita óvoda gyermekfoglalkozás
Emléktábla-avatás
Bóbita óvoda gyermekfoglalkoztató
Rajzpályázati zsűrizés
Örkény-kiállítás
Klubülés
Csicsergő óvoda gyermekfoglalkoztató
Napraforgó óvoda gyermekfoglalkoztató
Pitypang óvoda gyermekfoglalkoztató
Gyöngyvirág óvoda gyermekfoglalkoztató
Mini-projekt pályázati rendezvény
Mindenki Karácsonya
Iskolai foglalkoztató
Évzáró
3. oldal

aktuális

Nógrádi emlékek

Rajzpályázat

Nógrád megye hegyei között bújik meg egy
kis falu Bánk, aminek a tava is a hegyek közé
ékelődött, mint egy igazgyöngy. Az ott lakók
barátságos, vendégszerető emberek. Elmondásuk szerint régen a mezei munkából hazatérve, az emberek a tóban fürödtek meg, még a
lovakat is ott mosták le a fárasztó munka után.
A helybéliek a faluba érkező vendégeket nagy
szeretettel fogadják. Vendégszeretetük megbabonázott, így aztán a többszöri szíveslátás
után mi is ott ragadtunk.
A falu egyik vendégcsalogatója a tóra épített vízi színpad, ahol mozi-, színházi előadások, koncertek nyújtanak feledhetetlen élményt a mindig nagyszámú érdeklődőknek.
Bánki-nyár című programfüzetükben mindenki megtalálja a számára kedvező szórakozást: jazzfesztivál, nemzetiségi találkozó,
augusztus 20-i ünnep, szüreti felvonulás és további sok-sok színes program közül választhat
aki ellátogat Bánkra. A tóban fürödni, horgászni, vízibiciklizni lehet, partján pedig egy
kalandpark várja a vendégeket.
A falu összefogása nagyon nagy, mely tükröződik a lakosság rendezvényeken való részvétében is, ahol apraja-nagyja kiveszi a részét
a készülődésekből. Hagyományként a nemzetiségi találkozót – ami már tizenhétszer került megrendezésre – a május 1-jei ünnepséggel vonják össze, amikor is szól a zene, főzik
az üstökben a finomabbnál finomabb ételeket.
Különböző nemzetségi csoportok tarka népviseletben színesítik a rendezvényt.
Augusztus 20-a, az új kenyér ünnepe zárta
a nyári programokat. A falusi emberek, mindennapi küzdelmét a gabonáért, a kenyérért
– ami soha nem avul el – a történelem nem írja
felül. E napon a Tolnay Klári színház neves színészei szórakoztatták a vendégeket, amit tűzijáték és utcabál követett. Ekkor a faluban volt
még egészségügyi szűrés, felvilágosítás egészségmegőrzéssel kapcsolatban, szó volt a víz jótékony hatásáról is. Jóleső érzés volt, hogy a
falu vezetősége törődik a helyi és az odalátogató vendégek egészségével, közérzetével.
Az egészségügyi szűrés kis csapata úgy érzi,
hogy felmérésük elérte célját, a falu vezetősége pedig szeretné ezt rendszeressé tenni a lakosság érdekében.
Magyarné Ilcsi

A Merczel Erzsébet Alapítvány ez évben immár
másodszor hirdet képeslaprajzoló pályázatot az
Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói részére. A pályázat címe: Karácsonyi Üdvözlet Üllőről.
Ez a pályázat is a mini-projekt keretében
valósul meg. A pályázati munkáknak valami-

Mindenki Karácsonya
Immár nyolcadik éve, hogy hagyományőrzésként megrendezésre kerül a város központjában e mindenki által nagyon várt rendezvény.
A Mecénás Művészeti Klub ez alkalommal is
forró teával és illatos-fűszeres meleg borral
várja a kedves vendégeket december 20-án.
– kékedy –
4. oldal

lyen formában kapcsolódniuk kell az új városközponthoz. A zsűri által legjobbnak ítélt
alkotások bekerülnek a 2013. évi művészeti naptárába. A beküldött munkák december
16-i rendezvényünkön kiállításra kerülnek.
– kékedy –

Rajzpályázat gyerekeknek

Az üllői Merczel Erzsébet Alapítvány képeslaprajzoló pályázatot
hirdet az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói részére.

A pályázat címe:
Karácsonyi Üdvözlet Üllőről
A pályázathoz a rajzokat úgy készítsétek el, hogy ötleteitek, elképzeléseitek valamilyen formában kapcsolódjanak az új városközponthoz.
A zsűri által legjobbnak ítélt három alkotás bekerül a 2013. évi művészeti
naptárunkba.
A beküldött alkotások adventi rendezvényünkön kiállításra kerülnek.
Pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30.
Méret-technika: A/4 rajzlap, bármilyen eszközzel
Két kategória (alsó-felső tagozat)
(hátoldalra írd rá neved, életkorod)
Díjazás: ajándékok
Eredményhirdetés: 2012. december 16.
Az elkészült alkotásokat a pályázati határidőn belül (2012. november 17-ig), az Árpád Fejedelem Általános Iskolában, Sajtosné Öllei Andrea tanárnőnél kérjük leadni.
Információ: Nagyné Kékedy Ibolya,
Telefon: 06-70/77-18-782
E-mail: n.kekedi@upcmail.hu
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bemutatkozó

„Igyekeztem mindenhol
adni a magam szorgalmát”
Makai Sándor, a Mecénás Művészeti Klub tagja mesél életéről, munkájáról,
családjáról és a nyugdíjas éveit kitöltő legkedvesebb elfoglaltságáról.

Makai Sándor

K

érlek, mesélj egy kicsit az
életedről.
– A Hajdu-Bihar megyei Csökmőn születtem. Elemi iskoláimat is ott végeztem. Nagy család volt a mienk,
nyolcan voltunk testvérek. Abban az időben nagyon nehéz volt
a megélhetés, mondhatnám nagyon szegények voltunk. Már
apró gyermekként meg kellett
tanulnunk, hogy munka nélkül
nem lehet élni, nekünk is ki kellet
venni a részünket az állatok etetéséből, legeltetéséből. Szóval, amit
egy kisgyerekre rá lehetett bízni,
mindent elvégeztünk otthon.
Anyánk állandóan velünk volt,
apánk napszámba járt dolgozni
a megélhetésünkért. Ahogy növekedtünk szüleink azon voltak,
hogy valamilyen szakmát adjanak a kezünkbe, hogy könnyebb
legyen az életünk, mint az övéké
2012. 3. szám

– Van valami, ami akkortájt elmaradt az életedből és azóta is hiányzik?
– A szórakozás az kimaradt.
Most így utólag mosolygok, mert
ebben a korban az embernek ez
már nem tűnik olyan fontosnak,
de akkoriban az volt. Nem jár– Sándor, hatalmasat ugrottál az tam szórakozni, mert az ingázás
időben. Úgy gondolom, hogy a és a munka kitöltötte az életemet.
nyugdíjig még sok minden történt Nem volt rá idő.
veled.
– Hát igen. Nem sok munka- – Azért csak sikerült egy kicsit lahelyem volt ez idő alatt, egy-egy zítani, hiszen Magdikát, a feleséhelyen több évet dolgoztam. Elég gedet is így ismerted meg.
hosszú időt töltöttem a Magas
– Talán azt a kis időt mondépítő-ipari vállalatnál, azt követ- hatnám szórakozásnak. Akkor
te a Rákos-menti TSZ, majd Ke- már Pest környékén dolgoztam,
lebia, de akadtak apró kis állomá- itt ismertem meg a feleségemet.
saim is. Igyekeztem mindenhol De ezzel vége is lett, mert nemsoadni a magam szorgalmát. Az kára összeházasodtunk és fészekotthon megtaníttatta velem, hogy rakásba kezdtünk. Itt Üllőn találcsak szorgalommal lehet becsüle- tunk magunknak egy kis házat,
tesen dolgozni, élni és pénzt ke- amit később mindig csinosítotresni.
tunk.
volt. Én szobafestő-mázoló szakmát tanultam. Csökmőről Budapestre jártam dolgozni, ingáztam
minden héten. Negyvenhárom és
fél év szolgálattal mentem nyugdíjba.
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A házasságomból két gyermekem született, és már van négy
unokám is. Szorgalmas dolgos
emberek. Nekik már sokkal kön�nyebb volt, mint nekünk, igyekeztünk mindig segíteni rajtuk. Hálás szófogadó gyermekek.
– Tudjuk, hogy nyugdíjas vagy, és
azt is tudjuk, hogy van egy hobbid,
aminek szabadidőben hódolsz.
Mesélj erről is egy kicsit.
– Nem csak nyugdíjas korom
óta van ez az elfoglaltságom, már
aktív éveim alatt is kedveltem ezt
a fajta időtöltést, mert hasznos is
volt. Gyermekkoromban az állatok legeltetésekor kezdtem el ves�szővel játszadozni, majd egy két
fogást is próbáltam tenni a vesszővel. Saját magamnak készítettem
tárgyakat, amit később mindig finomítottam. A végén én magam
is meglepődtem az eredményen.
Most már egész komoly dolgokat
művelek, de ez egy olyan szakma,
ami mindig kívánja az újat, tehát
állandóan fejlesztem magam.
– Hogyan találtál a mecénás klubra?
– Merczel Erzsikét ismertem,
ő mesélt a klubéletről. Így kerültem a mecénásokhoz. Jól érzem
itt magam, szeretek ide járni, vannak kiállítások, gyermekfoglalkozások és egyre többször kérnek
arra, hogy tanítsam, mutassam
meg e kihalófélben levő ősi mesterség szakmai fortélyait. Boldogan teszek eleget ezeknek a kéréseknek.
– Mit tartasz a legfontosabbnak,
legértékesebbnek az életedben?
– Szerintem a legfontosabb az
egészség, a szeretet és a lelki béke.
Amíg az egészségem engedi, hogy
dolgozzak, amíg a családomat és
a hozzám tartozó barátaimat szerethetem ez a legértékesebb.
– Mit üzensz az olvasóknak?
– Hogy éljenek az istenadta tehetségükkel, pihenésként foglalatoskodjanak olyannal, amiben
örömüket lelik. Pihenjenek sokat,
és alkossanak, legyen az bármi,
de ne csak a maguk örömére, hanem a másokéra is.
– Köszönöm, hogy megtiszteltél
válaszaiddal, kívánok sok-sok alkotókedvet a családod és a saját
magad örömére.
– kékedy –
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ízek-praktikák
Receptek
zsolát, egy pár szemet kivéve, amivel tálaláskor egy kevés tejszínhab kíséretében díszítjük. Hidegen érdemes tálalni.

Aszalt szilvával
töltött kacsamell
Karácsonyi borleves
mazsolával
Hozzávalók: 1 liter édes fehér bor, 5 dkg cukor, 1 kis rúd fahéj, 3-4 szem szegfűszeg, fél
citrom héja, 2 dl tejszín, 5 tojás sárgája, só,
0.5 dl konyak, 5 dkg mazsola.
Elkészítés: a mazsolát beáztatjuk a konyakba, és félretesszük, hogy tálalásig
jól magába szívja a konyakot. A citromot
krumplihámozóval megszabadítjuk a héjától. A fehér bort felhevítjük, majd belekeverjük a cukrot. Amint a cukor elolvadt
levesszük a tűzről, és hozzáadjuk a fahéj
rudat, a szegfűszeget, a citromhéjat, és letakarva hagyjuk kihűlni. Ha esetleg rendelkezünk tüll fűszeres zacskóval érdemes
abban beletenni a fűszereket a borba, mert
így a végén amikor már nincs szükségünk
rá könnyedén eltávolíthatjuk. A tejszínt felverjük, hozzáadjuk egyesével a tojás sárgáját
és állandó keverés mellett fokozatosan hozzákeverjük a már kihűlt bort, amiből kivettük a citromhéjat, a fahéj rudat és a szegfűszeget. Ha nem volt fűszerzacskónk akkor
érdemes finom szűrőn egyszer átszűrni. Jó
alaposan kikeverjük, amíg krémszerű állagot kapunk, és csipetnyi sóval ízesítjük. A
végén hozzáadjuk a konyakban áztatott ma-

Hozzávalók: 15 dkg aszalt szilva, 2 dl száraz vörösbor, 2 db bőrös kicsontozott kacsamell, (egyenként 30 dekásak) 1 db zsemle, 3
dl tej, 1 db tojás, 1 db nagy alma, só, őrölt
gyömbér, őrölt szerecsendió.
		Elkészítés: az aszalt szilvát beáztatjuk a vörösborba, a zsemlét pedig a tejbe. A kacsamellek bőrös oldalát keresztirányba beirdaljuk, vigyázva, hogy a húsba
ne vágjunk bele. A megpuhult zsemlét kinyomkodjuk és lecsepegtetjük, a szilvát apróra vágjuk, az almát a reszelő nagy lyukú
felén lereszeljük és a tojással együtt egy keverőtálban összegyúrjuk, sózzuk és kevés
gyömbérrel, szerecsendióval ízesítjük. A
masszát fél órán át állni hagyjuk. A kacsamelleket húsos oldalukkal felfelé fektetjük,
majd beborítjuk az almás-szilvás töltelékkel. Félbehajtjuk őket és madzaggal átközözzük. A sütőt előmelegítjük 170 °C-ra.
		A húst tepsibe tesszük, alufóliával
letakarjuk, a sütőt 180 °C-ra állítjuk légkeveréssel. A fóliát 20 perc elteltével leves�szük, a sütőt visszavesszük 170 °C-ra és 10
perc alatt készre, pirosra sütjük. A sütőből
kivéve rácson pihentetjük fogyasztás előtt
kb. 5 percig, és az alábbi sütőtökös krumplipürével tálaljuk.

Sütőtökös krumplipüré
Tulajdonképpen úgy készül, mint a hagyományos, csak sütőtököt is teszünk bele,

kis őrölt szerecsendióval. Így sokkal finomabb, ízletesebb köretet kapunk.
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 40 dkg sütőtök, 5 dkg vaj, 2 dl tej, só, 1 mokkáskanál
szerecsendió.
Elkészítés: a meghámozott krumplit
összedarabolva sós vízben megfőzzük. A
sütőtököt kimagozzuk, papírral bélelt tepsibe megsütjük (nem kell a tepsit mosogatni). A főtt burgonyát összetörjük, hozzáadjuk a sült tököt, sózzuk, megszórjuk a
szerecsendióval. A vajat és a tejet hozzáadjuk, majd turmixszal habosra keverjük.
Melegen tálaljuk.

Almás-csokis csodás süti
Gyors, nem kell sütni, de csak másnap fogyasztható!
Hozzávalók: 1 kg alma, 30 dkg kristálycukor, 1 csipet fahéj, 3 csomag vaníliás pudingpor, 40 dkg négyzet alakú keksz (2
csomag), 125g Rama margarin, 20dkg étcsokoládé, 3 dl hidegvíz.
Elkészítés: a meghámozott almát 1-2
centis darabokra vágjuk, majd a cukorral sűrűre főzzük. A vaníliás pudingot
elkeverjük a 3 dl hideg vízzel, majd beleöntjük az almás cukros szirupba, és jó
sűrűre főzzük. Az egyik csomag kekszet
tepsibe rakjuk, ráöntjük az almakrémet.
A még meleg krémre rárakjuk a másik
csomag kekszet. A tetejére a margarinból és a csokoládéból készült mázat kenünk. A mázhoz a margarint felolvasztjuk és beletördeljük a csokoládét. Amint
a csokoládé felolvadt lehúzzuk a tűzről
és kicsit hagyjuk kihűlni mielőtt a sütemény tetejére öntjük. Hűtőbe tesszük, és
csak másnap fogyasztjuk. Jó étvágyat kívánok!

Téli praktikák megfázás ellen
Jól bevált ősi módszerek napjainkban is érvényesek.
Nagyon egészséges magas vitamintartalma miatt a fekete retek és a méz egyvelege.
Valóságos vitaminbomba a reszelt alma, reszelt sárgarépa, méz együttessel, és egyben
kiváló A-vitamin forrás is.
Inhalálásnak a legjobb, ha vízben forralunk 1-2 kanál sót (legjobb a tengeri só) és kamillateát teszünk bele, sőt ha veszünk ki belőle egy kis pohárral és lehűtjük, akkor még
gargalizálhatunk is vele, torokfájás ellen.
Köhögésre a legjobb módszer, ha forró
mézes tejet iszunk lefekvés előtt. A köhö-
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gés csillapításán felül még nyugtató alvást is
ad. Időként édes finomságokkal is kedveskedhetünk magunknak. Például csokoládéval, amely erősíti a szervezet ellenálló képességét és még boldogsághormonokat is termel.
Megfázásra kiváló gyógyír a forró rumos tea és a szegfűszeges forralt bor, (természetesen mértékkel fogyasztva) valamint a
zöldtea mentával.
Érdemes még a fokhagymás pirítóst mézzel is megkóstolni. Érdekesnek tűnik az ös�szeállítás mégis, nagyon egészséges. A fokhagymának vírusölő hatása van, a méz pedig
köhögésre és náthára is jó bevált alternatív
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kezelési módszer, amit már gyermekkorunkban is megtapasztalhattunk.
Megfázásmentes szép napokat kívánok!
– kékedy –
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színház

Hyppolit hátulról
Ismét túl vagyunk egy nagyszerű próbaidőszakon, és mire ez a cikk az újságba
kerül, már az első bemutatókon is.

A

z eddigi színdarabok közül ezt élveztem a legjobban. Lehet, azért mert az
egyik főszerep az enyém,
de az is igaz, hogy eddig ez volt a
leginspiratívabb darab, és végre
két felvonásos művet is be tudunk
mutatni. Felnőttünk a feladathoz.
Ebben a rendezőnk, Vámos Éva is
nagyot alkotott és igazából megmutathatta – ő is és mi is –, hogy
mire vagyunk képesek. Néha leesett az állam, hogy miket tud kihozni belőlünk, úgy gondolom,
hogy igazán nagyszabású és komp-

lex munkát végzett Bodrogközi Szilárddal együtt, aki pedig teljesen
megújította a technikai támogatást. Színdarabról színdarabra fejlődik a társulat, azonban nem csak
technikailag, hanem a játékunk is
egyre professzionálisabbá válik.
A színészkedés nehéz mesterség és
nagyon sok energiabefektetést igényel, de ez számunkra már a próbák alatt megtérül. Bevallom régebben soha nem gondolkoztam
azon, hogy egyszer színjátszani fogok. Ugyan mindig szerettem színházába járni, de soha nem vonzott,

Hyppolit, a lakáj
zenés komédia két felvonásban
Zágon István vígjátékát, Nóti Károly filmforgatókönyvét átdolgozta:
Vajda Anikó és Vajda Katalin, Zene: Eisemann Mihály
Szereplők:
Hyppolit, a lakáj: Záray Emil
Schneider Mátyás: Sárándi Tibor
Aranka, a felesége: Virág Timea
Terka, a lányuk: Virág Luca
Nagy András alias gróf Szeliczey: Záray Viktor
Mimi, lokáltáncosnő: Zárayné Sándorházy Eleonóra
Makáts Csaba: Laza Máté
Makáts, főtanácsos: Hera László
Julcsa: Tóth Józsefné Zentai Erika
Tóbiás: Laza István
Rendezte: Vámos Éva
Közreműködnek:
Hangosítás, technika: Bodrogközi Szilárd
Világosítás: Virág Bence
Az énekeket betanította: Hofbauer-Mezei Márta
A táncokat betanította: János Rita
Smink: Virág Timea

Hyppolit a lakáj próba az üllői Közösségi Ház színpadán
hogy mi van a kulisszák mögött.
Persze az üllői színpad nagyon kicsi, de onnan is fantasztikus érzés
látni, amit színjátszó társaim csinálnak, és ebbe bele lehet szeretni.
Számomra fantasztikus volt ez
a pár hónap. Úgy feltöltött energiával, hogy még a festést is hanyagoltam azóta, szinte minden
hétköznapi feszültséget le tudtam
vezetni a színpadon és közben barátok közt lehettem.
Furcsán hangozhat, de a bemutatókkal ismét lezáródik egy
időszak az életünkben. Egy több
hónapos rendszeres-rendszertelen programnak lesz ismét vége,
ugyanis a feszültséggel teli próbák után megváltozik a színtársulat motivációja. Persze még tervezünk néhány bemutatót és még
csiszolgatjuk a szerepünket, de a
nagy hajrán és a feszültséggel teli
próbákon túl leszünk.
Hamarosan kereshetünk újabb
színdarabot, ami szintén nagyon
nehéz feladat, mivel sok kritériumnak kell megfelelni. Azzal is
a mi közönségünket kell megszólítani, nem lehet túl elvont, mert
azt csak egy szűk réteg élvezné, és
a szereposztásnak le kell fednie a
társulatot, ami elég nagy kihívás,
mert általában a nemek és a kormegoszlás is fontos. Ennél a színdarabnál viszonylag szerencsénk

Foltvarró csoportnak
Folt volt, hol nem folt,
Üllőn kiállítás volt.
Nem esett ott szégyenfolt,
Minden folt a helyén volt.
Folthátára foltot varrtak,
Virágokat megfoltoztak.
Dudás Zsuzsi gyanús volt,
Tőle indult a sok folt.
2012. 3. szám

Az is mind foltozva volt.
Nyílik majd egy foltos bolt,
Eladó lesz minden folt.
Ennyi folt jut nektek mára,
Becsukott a foltok háza.
Folt hátára foltot tettem,
Míg a foltot elkövettem.
Gál Judit
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volt, de azért voltak nehézségek,
amiket meg kellett oldani.
Jó lenne sokszor bemutatni minél több ismerősünknek, hogy
érezzük: igen is megérte az a
sok munka. És most sem a pénz
az elsődleges, bár a befolyt ös�-

„ Szeretnénk,
ha minél többen eljönnének és megnéznék, hisz elsősorban
azért csináljuk, hogy sokak örömére legyen.”
szeg megint csak a befektetéseket fogja kompenzálni. Számunkra a sok-sok nevetés és taps lesz
a legnagyobb fizetség. Szeretnénk, ha minél többen eljönnének és megnéznék, hisz elsősorban azért csináljuk, hogy sokak
örömére legyen. Most először
annyira fogunk összpontosítani
a finomhangolásokra is, amelyre a nagyok is figyelnek, hogy ne
unalmas, vontatott darab legyen,
hanem minden percét élvezze a
közönség.
A 2013-as évben ismét szeretettel
várunk mindenkit előadásainkon!
– Sárándi –

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
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kulturális ajánlat és hirdetés

Könyvajánló – Ken Follett: A megfagyott világ Felajánlás
(a Titánok bukása c. nagy sikerű könyv folytatása)
A véres és gyönyörű huszadik század története úgy, ahogy azt csak Ken Follett tudja elmesélni.
A megfagyott világ ott veszi fel a történet
fonalát, ahol az első kötet abbamaradt. Az öt –
amerikai, német, orosz, angol és walesi – család egymásba fonódott életét ismerhetjük meg
a Harmadik Birodalom felemelkedésével kezdődő, majd a spanyol polgárháborúval és a
második világháború nagyszabású drámáival
folytatódó, az amerikai és az orosz atombombák felrobbantásáig tartó időszakban, vagyis
az 1930-as évek elejétől 1946-ig.
A német apától és angol anyától született
Carla von Ulrich egyszeriben úgy érzi, maga
alá temeti a náci árhullám; óriási bátorságról
tanúskodó és szomorú következményekkel járó
tettre szánja el magát. Woody és Chuck Dewar,
a titkokat rejtegető két amerikai fivér is ki akarja venni részét a fasizmus elleni harcban, egyikük Washingtonban, másikuk pedig a Csendes-óceán véráztatta dzsungeljeiben. Lloyd
Williams, az angol diák a spanyol polgárháború tűzkeresztségében eszmél rá, hogy a kommunizmus ellen ugyanolyan elszántan kell harcolnia, mint a fasizmus ellen. Daisy Peshkovot,
az Amerikában élő milliomoslányt kizárólag a
népszerűség és az élvezetek hajszolása érdek-

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

8. oldal

li, amíg a háború meg nem változtatja az életét, nem is egyszer, hanem kétszer is. Miközben
unokabátyja, Vologya olyan pozíciót harcol ki
magának a szovjet hírszerzésen belül, amely a
háború kimenetelére is hatással lesz.
A főszereplők élete kibogozhatatlanul összekuszálódik, miközben élményeiken keresztül
kirajzolódnak a 20. század arculatát meghatározó kataklizmák. A történet a gazdagok dolgozószobájától a vérzivataros, füst borította csataterekig mindenütt egymásba gabalyodik, és az
olvasó egyre bonyolultabb drámák tanúja lesz.
Ahogyan azt Ken Follettnél már megszoktuk, a történelmi háttér briliáns bemutatása alapos kutatásokon alapul, a cselekmény
gyors sodrású. A szerző szenvedéllyel és mesteri kézzel vezet el bennünket egy olyan világba, amelyről azt hittük, jól ismerjük, ám amely
a könyv elolvasása után már sohasem fog a régi
színben feltűnni.
A második kötet, „A megfagyott világ” a Párizs környéki békékkel kezdődik, és az amerikai és a szovjet atombomba feltalálásáig tart,
szereplői az elso rész hőseinek gyermekei.
Már gondoljon a karácsonyra és szeretteire,
most sorban állás nélkül, helyben megvásárolhatja számukra az egyik legszebb, maradandó,
értékes ajándékot: a KÖNYVET.
Gabi Könyv- és Nyomtatványbolt: Üllő,
Pesti út 41.

Napház Gyógycentrum
Homeopátiás tanácsadás + arcdiagnosztika

Szolgáltatásaink:
Gyógymasszázs • Fülgyantázás
Turbó szolárium • Kiegészítő termékek
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!

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub háttérszervezete a Merczel Erzsébet Alapítvány.
Kérjük, hogy a 2013-as 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 a 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.
Támogassa ön is az Üllői Mecénás Művészeti
Klubot és az üllői kultúrát!
Számlaszám: 65100046-11310640
Elérhetőség: Nagyné Kékedy Ibolya
06-70/77-18-782, 06-29/320-672,
e-mail: n.kekedi@upcmail.hu

Támogatóink
Üllő Város Önkormányzata, Williams Stúdió, Vargha Gyula Városi Könyvtár, Balázsné
V. Gizike, Vigh Józsefné Anika, Bodáné Gabika, Mezeiné Ágika, Ifj. Zsíros Sándor és neje,
Kriszta Virágbolt Pesti út Dr. Rudó József.

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

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

Az egyik legszebb, legértékesebb
ajándék a KÖNYV.
Már most is megvásárolhatja
szeretteinek
karácsonyi ajándékát.
2013-as évi naptárak, határidő
naplók nagy választékban!

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

Kedves vásárlóinknak
örömteli karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet kívánunk!

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

Gabi Könyv
és Nyomtatványbolt
Üllő, Pesti út 41.

www.ulloimecenas.hu
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