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Az Üllői Hírmondó kulturális melléklete

IX. Csülökfesztivál a Mecénásokkal

Közel harminc induló csapat ké
szített csülökből ételeket külön
féle receptek alapján a Csülök
fesztiválon. Igy a gasztronómiai
kínálatban szerepelt töltött, be
tyár, kapros, boros és sorolhat
nám még a kínálatot, de voltak
hagyományos magyaros, igazi fű
szeres csülökremekelések is. Ne
künk mecénásoknak egy kapros
csülkösraguval és parmezános ri
zottó különlegességgel sikerült a
Magyar Nemzeti Gasztronómi

ai Szövetség Budapest és Kör
nyéke Régió különdíját megsze
reznünk, egy oklevél és egy szép
kupa kiséretében. Így dupla öröm
ért bennünket, hiszen még a ha
zai oklevél és ajándékok tulajdo
nosai is lehettünk.
Köszönjük e szép napot a szer
vezőknek, a spotcsarnok igazga
tójának és Üllő vezetőségének,
hogy városunk hagyományaként
újra részesei lehettünk e rendez
vénynek.
– mecénás –
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visszatekintő

Wass Albert
magyar író-költő

Teljes családi nevén, Szentegyedi és
Czegei gróf Wass Albert 1908. január
8-án született a Kolozsvár melletti
Válaszúton, Magyarországon.

A

z első világháború következményekép
pen 1918 decemberében a román had
sereg elfoglalta szülőföldjét, Erdélyt,
ami addig Magyarország részét képez
te. Már tízéves kisfiúként részt vett a kolozsvári
utcai tüntetéseken, ahol a magyarok önrendel
kezési jogukat követelték. A tömegre rálőttek, a
családjából többen is megsebesültek. E tiltako
zások ellenére Erdélyt mégis Romániához csa
tolták, és ezzel elkezdődtek kisebb
ségi sorsuk rémségei, ahol minden
vonatkozásban hátrányos megkü
lönböztetés áldozatai lettek.
Vasszentgotthárdi birtokukat,
melyet 1142-ben Magyarország ki
rálya adományozott Czegei Wass
családnak, erőssen megcsonkította
az új román hatalom. Az elkobzott
területet egyrészt a román egyhá
zaknak adták, másrészt szétosztot
ták az újonnan betelepítettek kö
zött, akiket szánt szándékkal azért
hoztak Romániából, hogy kibil
lentsék Erdély etnikai egyensúlyát.
Vass Albert Kolozsváron fejezte be
alapfokú tanulmányait, hogy ma
gasabb képzésben részesülhessen
el kellett hagynia az országot. Deb
recenben, Hohenheimben (Németország) majd
Párizsban tanult. Diákkorában a Debreceni Új
ság, a Budapesti Hírlap és az Ellenzék című la
pok munkatársaként dolgozott.
Első könyve egy verseskötet, 1927-ben jelent
meg, majd követte a második 1930-ban. 1931ben a marosvásárhelyi színházban már bemu

tatták első színdarabját. Apja betegsége miatt
hazatért, hogy átvegye a gazdálkodási teendőket.
Azonnal behívták a román hadseregbe, ahol egy
évet szolgált. Majd 1934-ben vette át a gazdaság
vezetését és családi nyomásra 1935-ben felesé
gül vette unokahúgát, a hamburgi Siemers Évát.
Így sikerült megóvni a családi birtokot a csőd
bejutástól. Ugyanebben az évben megjelent első
regénye a Farkasverem, mely hamarosan siker
könyvé vált. Tagja lett a Kisfaludy Társaságnak
és a Magyar Királyi Akadémia irodalmi tago
zatának. 1937 után Hitler hatása érezhetővé vált
egész Románia területén, Románia Hitler olda
lán belépett a háborúba. 1940-ben a visszavonu
ló román csapatok kifosztották a házakat, elvit
ték az állatokat. Ugyanebben az évben a magyar
csapatok megérkeztek és elfoglalták az új határt.
1941-ben a budapesti Erdészeti és Mezőgazda
sági Minisztérium kinevezte erdészfelügyelőnek,
ugyanebben az évben a kolozsvári Ellenzék című
lap szerkesztője. 1942-ben a Magyar Királyi Lo
vasság zászlós rangját kapja. 1944-ben Veress tá
bornok kinevezi a dél-erdélyi kommmunikációs
tisztnek, majd ugyanettől a tábornoktól a szárny
segédi kinevezést is megkapja. Ezután Sopron
ba kerül, ahol a kőhalmi börtönben meglátogat
ja Veres tábornokot. Kapcsolatban állt a földalatti
mozgalommal és arra készült, hogy újraszervez
zék a demokratikus Magyarországot. Veres tá
bornok parancsára elhagyja Sopront, sőt az or
szágot, mert íróként az a feladata,
hogy életben maradjon és elmondja
a világnak, hogy mi történt a nem
zettel. 1949-ben rövid ideig az Ame
rikai Katonai Kormány ellenőreként
dolgozott. Ezt az évet követte Ham
burg, majd jelentkezett az Egyesült
Államokba kivándorolni szándéko
zók listájára. 1951-ben megérkezik
New York kikötőjébe. Állást ajánlot
tak neki a Szabad Európa Rádiónál.
1957-ben kapta meg az amerikai ál
lampolgárságot. 1970-ben nyujdíjba
volnult és végre írásnak és művei ki
adásának szentelhette az idejét. El
vált, majd újra megnősült.
   Élete mindig nyitott könyv volt,
nem volt rejtegetni valója, nem kel
lett senkitől elnézést kérni tettei
ért. Íróként a Nemzetközi Pen Club tagjaként
azt tette, amit ennek a nagy szervezetnek a jel
mondata hirdet: egy összekuszált világ ember
ségének lelkiismerete vagyok. Önkezével vetett
végett életének Floridában 1998-ban. Sírkövét
arcképes plakát őrzi a „a kő marad” felírattal.
– kékedy –
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Ez történt
Ez történt a Mecénás Művészeti Klub háza tá
ján az idén.
Január 27–30-ig TAMOP-57 kézműves fog
lalkozások a Napraforgó óvodában Makai Sán
dor, Jakab Sándorné, Viczkó Ferenc, Bognár Ist
ván és Robitsek Ibolya közreműködésével.
Március 15-én koszorúztunk a városi ün
nepségen.
Március 26-án Várnay Krisztina, Jakab
András és a Gyömrői Selyemfestő Kör kiállítá
sára került sor.
Április 10-én a hetedik rajzpályázatunk díj
kiosztóján és kiállításmegnyitóján vehettek
részt az érdeklődők.
Április 11-én a költészet napján adott elő Tóth
Richard és N. Kékedy Ibolya.
Május 24-én az I. Üllői Sportválasztónapi
rendezvényen Viczkó Ferenc, Tóthné Kostyalik
Tímea, Tóth Péter, Dudás Zsuzsanna, Gattyán
Józsefné, N. Kékedy Ibolya vett részt.
Május 31-én a Csülökfesztiválon szerepeltek
a Mecénás klub tagjai.
– mecénás –

Anyák napja
Először 1872-ben Bostonban szervezték meg
az ünnepet Julia Ward Howe költőnő kezde
ményezésére. 1914-ben Woodrow Wilson ame
rikai elnök nyilvánította hivatalos ünnep
pé. Európában, az 1920-as években először a
virágkereskedők szervezetei propagálták az
anyák napja átvételét, majd Magyarországon a
Magyar Ifjusági Vöröskereszt honosította meg
a májusi Mária-tisztelet hagyományával össze
kapcsolva.

Anyácskám, merre jársz?
Elárult az idő. Hűtlenné lett hozzád.
Kifosztott, szétszórta minden színes képed,
nem hagyott mást néked, mint az idegenné,
kilátástalanná csupaszított létet.
Rád hagyta a szürke, felismerhetetlen,
egymásba mosódott képek sokaságát,
színtelenné fakult, darabokra tépett,
felidézhetetlen évek kuszaságát.
Bolyongok életed labirintusában,
szívemből sikoltva hívogatlak Téged,
Anyácskám, merre jársz, gyere vissza, kérlek,
törd össze a tükröt, mely torzítja képed.
Anyácskám, tavasz van! Nap ragyog az égen!
Fordulj meg, s egyszer még, fogjuk egymást kézen!
Nem számít, hogy mindent, mindent, elfeledtél,
– hogy már azt sem tudod, szeretlek, s szerettél,
nem számít az idő, ki kinek gyermeke,
könyörögve kérlek, gyere vissza! Gyere!
Engem láss, ha nézel, lásd magadat bennem,
ne hagyj elárvultan még éltedben engem.
Körmendi Gitta
2014. 1. szám
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Selyemfestő-kiállítás
Március 10-én 16 órai kezdettel Üllő város
művészetet kedvelői lakossága előtt bemutat
kozott a Gyömrői Selyemfestő Kör és annak ve
zetője, Várnay Krisztina valamint Jakab And
rás faműves.
Teljes mértékben magával ragadta az arra nyi
tott érdeklődőket amit láthatott a közönség,. A
selyem egy különleges anyag és a szakmabéliek
úgy tartják, hogy különlegesen is kell vele bán
ni. A színek magukkal ragadják a nézőt, s a cso

dálatos színek kavalkádjának az alkotó sem tud
ellenállni képei készítésekor. Egy biztos, hogy a
kendők, sálak, képek, amelyek egyediek és meg
ismételhetetlenek, viselhetők bármilyen alka
lomra. Ezek a stólák egyedivé, különlegessé va
rázsolják viselőit. Az elegáns selyemképek pedig
díszíthetik otthonunkat.
Jakab András faművészete egy nagyon kü
lönleges tevékenység. A miniatűr alkotásoktól, a
használati tárgyakig mindent láthatott a közön
ség. Mint minden alkotásnál, ennél is nagyon kell
szeretni e tevékenységek technikáját. Nem csak
szemmel kell látni, hanem szívvel is. – kékedy –

Ipolytarnóci kirándulás

Ez év április 26-án kirándulni voltunk az Ipoly
tarnóci Nemzeti Parkban. Velünk tartott Acsai
tanár úr is, akitől szívesen vettük a részletes tá
jékoztatást utunk során. A Nemzeti Park fogadó
épületétől elsétáltunk a Borókás-árok tanösvé
nyéhez. A bejáratnál várt bennünket az idegen
vezető, hogy végigvezessen és minden látniva
lóról tájékoztatást adjon. Összefoglalóként egy
3D filmet is megnézhettünk, ami bemutatta a
Perm korszakban ezen a környéken élő állat és

növényvilágot. Utunk
tovább Salgótarjánba
vezetett, ahol a Bánya
Múzeumot tekinthet
tük meg. Sokat meg
tudtunk az 1930-as
években élő és itt dol
gozó bányászok na
gyon nehéz életéről,
és láttuk a kezdetle
ges munkaeszközöket
is. A felszínen már
ványoszlopba vésték a
bányászok nevét, akik
bányabaleset áldozata
ként haltak meg. A sze
merkélő eső sem tar
tott vissza bennünket, hogy egy kis városnézést,
egy éttermet vagy egy fagyizót meglátogassunk.
Salgótarjáni utunkat folytatva a bükki Medves
laposára mentünk, hogy hazatérésünk előtt egy
kis friss erdei levegőt szippantsunk, és gyönyör
ködhessünk a késő tavaszi természetben. Kelle
mesen elfáradva tértünk haza, kár lett volna ki
hagyni ezt a kirándulást az ijesztgető esőcseppek
miatt. Ez az utunk is nagyon jól sikerült, mint az
eddigiek, amit a klubunk szervezett. – robitsek –

Köszönet a mecenatúráért!
Mecenatúra (donation) – Ellenszolgáltatás nél
küli támogatás nyújtása. Az ilyen segítségnyúj
tás napjainkban ritka, mint a fehér holló. Sze
rencsés az üllői könyvtár, hogy az Üllői Mecénás
Művészeti Klub híven a nevéhez, amikor és aho
gyan tudja, támogatja munkánkat. Ezúton sze
retném megköszönni Gattyán Józsefné Icának,
a gyönyörű kézműves ajándéktárgyakat, amik
kel szavalóversenyünket és a könyvtári baba
sarkot támogatta. Gál Józsefné Juditnak, hogy
az elhasználódott, szakadt könyveinket resta
urálja és egyedi kézműves termékeivel szintén
megajándékozhattuk a szavalóverseny külön
díjasait. Azt pedig külön köszönöm, hogy da
colva az időjárással a 8. Vargha Gyula Szava
lóversenyen, nagyszerű kézműves foglalkozást
2014. 1. szám

tartottak a résztvevőknek. A szavalóverseny leg
jobbjait Tóthné Kostyalik Tímea gyönyörű, gra
vírozott díjaival jutalmazhattuk meg, amelyek
egyedi kivitelükkel rendezvényünk színvonalát
emelték. Hálás vagyok Viczkó Ferencnek többek
között paravánjaink szépítéséért. Végül, de nem
utolsó sorban, köszönöm Nagyné Kékedy Ibo
lyának és Oltványi Jánosnak, hogy Fehér László
könyvbemutatóján közreműködtek ünnepi mű
sorunkban. Hálásan köszönöm minden klubtag
nak, akiket most név szerint nem soroltam fel,
hogy művészi kivitelű alkotásaikat időről időre
kiállítják nálunk, ezzel is öregbítve könyvtárunk
hírnevét.
Szeretettel: Velkei Hajnalka,
könyvtárvezető

www.ulloimecenas.hu

Hurrá, kirándulunk!
Március 29-én a Mecénás klub kirándult. Kora
reggel gyülekeztek a kirándulók, mindenki arcán
ott volt a kisdiákos kíváncsiság, várakozás, mert
ilyenkor az idősebbek is átélik gyermekkori ked
ves kirándulóélményeiket, feledve a felnőttkor
dolgos napjait. Komárom városába tartott a kis
csapat 50 fővel. Acsai tanár úr lelkesen magya
rázta a látnivalókat, de nem csak ez alapozta meg
a jó hangulatot, hanem az a két üveg jóféle, kü
lönleges pálinka, amit aperitifként kaptunk a ta
nár úrtól, melyet csoportvezetőnk Ibolya kínált
végig a buszon. Majd előkerültek a finom sütemé
nyek, pogácsák és most már a közzöségi szellem
vezette a társalgást, nevetgélést, vidámságot.

Örömmel nyugtáztuk, hogy
a magyarok és a szlovákok milyen békességben élnek.
Ebben a hangulatban az út sem tűnt hosszú
nak. Komáromban megnéztük az erődítményt, a
szlovák idegenvezető lelkesen ecsetelte a vár tör
ténelmi stratégiai jelentőségét, majd kisvonat
ra szállt a csapat és végigjártuk az erőd bástyáit.
Megnéztük a város nevezetességeit. Átmentünk
a határon, megnéztük Komárnot, az erőd ideeső
bástyáit is és a város központját.
Örömmel nyugtáztuk, hogy a magyarok és a
szlovákok milyen békességben élnek. Bizonyítja
ezt az Európa téren őrt álló magyar királyok: IV.
Béla, Mária Terézia, Hunyadi Mátyás, Zsigmod
és történelmünk nagyjai: Hunyadi János, Kos
suth Lajos vagy Koós Károly.
Bátran beszélhettünk anyanyelvünkön nem
ért inzultus, hiszen az itt élő magyarok is ezen
a gyönyörű nyelven beszélgettek gyermekeikkel,
egymással. Megnéztük, meghallgattuk a város
háza híres óráját, melyből déli 12 órakor kijön
egy magyar huszár és a zene eljátssza a Klapkaindulót Klapka György híres lovasszobra fölött.
Lélekben nagyon megérintett, hogy ott is tiszte
lik hazánk történelmét.
Városnézés után kellemes kis éttermekben le
hetett ebédelni és kóstolgatni a híres cseh sört.
Kisvonatra szállva hazajöttünk Komáromba,
ahol meglátogattuk a Klapka Múzeumot. Nagy
élmény várt ott bennünket, ami megkoronáz
ta a napot. Csodás római kori leleteket láttunk.
Fiatal múzeumi tárlatvezetőnk szerető lelkese
déssel mutatta be a tárlók tartalmát. Beszélt az
adott kor eseményeiről, történelmi gazdagságá
ról, a térség katonai fontosságáról. A gazdag le
letek között láttunk ékszereket, használati tár
gyakat, freskókat, korabeli lakásberendezéseket.
Élményekkel gazdagodva hagytuk el Komáro
mot. Hazafelé megnéztük a Tatai-tavat, ahol sza
badon választott programon vettünk részt. Késő
este élményekkel gazdagon, kicsit fáradtan de
jókedvűen értünk haza. Várjuk a következő le
hetőséget, hogy ismét ilyen vidám szép napot
töltsünk együtt.
– evaricsné –
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bemutatkozó
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V

asárnap délutánonként sokszor sétál
tam kinn a pesti körúton, ahol hos�
szan időztem a könyvesboltok kira
katai előtt. A sok-sok szép könyvnek
nehezen tudtam ellenállni, így a kínálatból
mindig találtam megvásárolandót. A fővá
rost elhagyva új lakóhelyet választva leköltöz
tünk Üllőre és a helységet körbesétálva meg
találtam a főúton szintén a könyvesboltot.
Kirakatát megcsodálva megtekintettem belül
ről is. Ezen kis bolt sok-sok felfedezni valót kí
nált számomra, mely nem csak a könyvekből
állt. A boltvezetővel Gabikával megismerked
ve megtudtam, hogy itt széleskörű szolgáltatás
sal is várja vevőit, mely az évek múlásával egyre
bővült. A bolt leginkább használatos gépezete a
fénymásoló, majd a faxolási lehetőség miatt a
telefon. Az egyre bővülő internethasználatával
bárki e-mailben elküldheti képeit, dokumentu
mait, kinyomtatni valóját, önéletrajzát, netán
diplomamunkáját és azt a helyszínen kinyom
tatva (sok esetben színesben) átveheti. Kérésé
re a megrendelőnek lehetősége van ezen do
kumentumok spirálozására, vagy egy-egy lap
lefóliázására is.
A sokrétű nyomtatványok kínálatából is
több tucat fellelhető, melyet legfőképpen helyi
és a környékbeli vállalkozók itt helyben meg
vásárolhatnak – hosszú évek óta, a tulajdonos
jóvoltából az adózásra szolgáló SZJA-nyom
tatvány ingyenesen átvehető a boltban. Ezen
kívül sok egyéb, az internetről letölthető egye
di kérvény, kérelem, dokumentum is megke
reshető és helyben kinyomtatható azonnal. A
megjelenő könyvek közül nincs minden kész
leten a korlátozott hely miatt, de a kínálat így
is nagyon széles, mivel egy-egy fajta könyvből
csak 1-2 példány van a polcokon. Azonban a
forgalomban lévő könyvek megrendelése ese
tén akár másnapra megérkeznek és helyben át
vehetők a boltban. Így van ez egyéb megrendelt

termékekkel is, ha a vásárló tud
várni egy-két napot az árura.
Néha egy-egy ritkaság vagy régi
könyv felkutatása miatt is felkere
sik a boltot, a tulajdonosnak ezek
beszerzése kihívás, és átvétele után
a vevő boldogsága leírhatatlan.
A fejlődés korát megélve a mo
biltelefon egyenlegfeltöltése sem
okoz gondot a boltban, mely ki
egyenlítése a kor haladtával nem
csak készpénzben történhet, ha
nem bankkártyával is.
A tanévkezdés sok szülő részére
anyagilag megterhelő, itt azonban
több árkategóriából választhatnak
a szülők a tanárok kívánságlistá
ja alapján és a mindenkori trend
nek megfelelően. Sokszor a vissza
jelzések alapján nem biztos, hogy a
multikban megvásárolt tanszerek
jelentik a megtakarítást hosszabb
távon, mivel a kissé drágább tan
eszköz sok esetben hosszabb ideig
kitart.
A bolt kirakata mindig az aktu
ális időszaknak megfelelően van
feldíszítve, figyelembe véve az ép
pen soron következő ünnepet is. A
benti hangulat úgyszintén színes, szemet gyö
nyörködtető.
Visszatekintve a kezdetekre – mely miatt e
cikk nem nélkülözheti a nosztalgikus hangvé
telt sem, hiszen a nyitás óta eltelt 20 év – a köny
vesbolt először a községi könyvtár egy részében
működött. Jelenlegi helyén 1994. május 04-én
nyitott meg. A mai gazdasági helyzetben egy
ilyen kis bolt fennmaradása – mely a tulajdo
nos kitartó és szorgalmas munkájának a gyü
mölcse – nagyon is elismerésre méltó. A mul
tikban nem található meg az emberközelség,

Művészeti ágak kedvelőinek
Bő egy év alatt – 2013 márciusában nyitot
tunk meg – az üllői kreatív hobbibolt a külön
böző művészeti ágak iránt fogékony lakosság
olvasztótégelyévé vált.
Megfordul nálunk minden korosztály,
nyugdíjastól a kisdiákig, elfoglalt, sokgyer
mekes családanyáktól az érettségiző fiatalo
kon át, kerékpárt, gépkocsit színekkel életre
keltő ifjú családapákig egyaránt. Makettező,
modellező hobbisták is érkeznek különle
ges kérésekkel, gyakran nehezebben elérhe
tő alapanyagok felkutatásában, beszerzésében
kérnek tőlünk tanácsot, útmutatást. A hét
köznapokon kora délután nyitó boltba a meg
4. oldal

rendelt árut a hét hat napjának délelőttjén
szerezzük be. A meglévő készletet – mely az
ékszerkészítés különböző csoportjaihoz tar
tozó alkatrészektől a széles választékban fel
lelhető gyöngycsodákon és ásványokon át
egészen az elkészítést segítő szerszámokig és
kiegészítő anyagokig tart – igény szerint fo
lyamatosan pótoljuk, bővítjük.
Segítséget nyújtunk eligazodni a különbö
ző, néha elsőre talán kissé bonyolultnak, ne
héznek ígérkező technikák megismerésében
szakkönyvekkel, internetes információkkal,
melyek nagy része megtalálható, tanulmá
nyozható, kérésre megrendelhető a boltban.

www.ulloimecenas.hu

magunkra hagyva bolyongunk a polcok kö
zött – itt azonban a feltett kérdéseinkre választ
kapunk, segítséget a választásban vagy a kere
sésben, egyedi kérésünk is teljesítésre talál. Na
gyon jó lenne, ha több működő üzlet is az évek
múlásával megünnepelhetné a 20. évfordulóját.
A jövőt tekintve remélhetőleg még vagy 20
évig városunk színes foltja marad e kis gyöngy
szem.
Sok minden egy helyen, hogy ne utazzon fe
leslegesen!
Kanizsai Maya
Amennyiben, épp csak egy technikai
trükkre, az elkészítés módjának egyetlen lé
pésére van szüksége az alkotónak, nálunk sze
mélyesen, vagy idő hiányában akár a „Kreatív
hobbibolt Üllőn” elnevezésű nyílt facebookcsoportunkban is megtalálja a megoldást.
A bolt kínálatából nem hiányozhatnak
a kisebb ajándéktárgyak, dísztárgyak sem,
melyek már nem egy esetben kisegítették
azokat, akik az utolsó pillanatra hagyták a
vásárlást.
A sokrétű kínálatot felsorakoztató Kreatív
Hobbibolt nyitva áll azok előtt is, akik csupán
néhány perc beszélgetésre érkeznek, esetleg
két tanítási óra hosszabb szünetében tartal
masan, többedmagukkal kívánják eltölteni a
várakozást. 
Vizi Kata
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díjazottjaink

Gyermekrajz-pályázat végeredménye
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub gyermekrajzpályázatot hirdetett VII. alkalommal Üllő Vá
ros gyermekei részére Egy fa élete címmel. 410
pályázati rajz, próza érkezett a felhívásra.
Díjátadás és az eredményhirdetés 2014. áp
rilis 10-én az Árpád Fejedelem Általános Isko
lában volt. Az átadó ünnepségen a Kenderkóc
Néptánc Együttes közreműködött.
A 410 pályázati anyagból 92 díjazott, 318
Emléklapos elismerés született. Minden emlék
lapos pályázót még egy nyalókával is jutalmaz
tunk.
A díjakat dr. Barna Tibor igazgató úr adta
át. Úgy gondoljuk, hogy ezek a gyerekek, akik
megörvendeztettek minket csodás szebbnél
szebb alkotásukkal mind egytől egyig, megér
demlik az elismerést. Kiemelt díjazottjaink a
következő gyermekek:
Bóbita ovi
Oklevél
Kusmiczki Diána
ifj. Herold András
Molnár Márk Dániel
Kundra Gergő
Tóth Kira
Csicsergő ovi
Oklevél
Ivan Mercédesz Denissza
Balázs-Fülöp Boglárka
Pupos Regina
Tétényi Barbara
Kain Johanna
Gyöngyvirág ovi
Oklevél
Kőrösi Vanessza
Balog Luca Panna
Eiben Linda
Gál Márkusz Brendon
Tóth Péter
Boczek Sebestyén
Zainkó Krisztina Réka
Tóth Lóránd Attila
Napraforgó ovi
Oklevél
Győri Enikő
Tóth Réka

Ajándék k.díj
Különdíj
III. Helyezett
II. Helyezett
I. Helyezett

Ajándék k.díj
Különdíj
III. Helyezett
II. Helyezett
I. Helyezett

Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Különdíj
III. Helyezett
II. Helyezett
I. Helyezett
I. Helyezett

Ajándék k.díj
Különdíj

Rostás Máté
Hofbauer Kinga
Móni Regina
Pitypang ovi
Oklevél
Polónyi Dávid
László Beatrix
Godó Gréta
Szabó Dorina
Szíjjártó Liliána
Iskola
Próza
Oklevél
Turcsán Kinga
Lenkovics Noémi
Kremser Alexandra
Bambach Ádám
Vigh Alexa
Oklevél
Bálint Eszter
Paulusz Flóra
Schaffer Szilvia Izabella
Szabó Máté
Erdősi Enikő
Halassy Vivien
Csikós András
Balogh Zoltán
Koczó Vivien
Tóth Alexandra
Halász Csenge
Feigl Szilvia
Tóth Botond
Turai Boglárka
2. osztály
Oklevél
Lantos Zsófia
Molnár Enikő Edit
Horváth Lilla
Szenderák Petra
Kozák Zsuzsanna
Tóth Kristóf
Molnár Csenge Patrícia
Uti Laura
Józan Melinda
Vinklár Viktória
Paulovics Olivér

III. Helyezett
II. Helyezett
I. Helyezett

Ajándék k.díj
Különdíj
III. Helyezett
II. Helyezett
I. Helyezett

Különdíj
III. Helyezett
II. Helyezett
I. Helyezett
I. Helyezett
Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Különdíj
Különdíj
Különdíj
Különdíj
Különdíj
III. Helyezett
II. Helyezett
I. Helyezett
I. Helyezett

Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Különdíj
Különdíj
Különdíj
Különdíj
III. Helyezett

Őseink emlékei a Vargha Gyula-könyvtárban
Április 14-től április 30-ig tartott a könyvtárban
az a kiállítás, amely a szentendrei Ferenczy Mú
zeummal közösen került megrendezésre. Az Ül
lőről és környékéről származó leletek a késő réz
kortól az Árpád korig terjedő időszakot ölelik fel.
A rézkorból (Kr.e. 2500–1900) származó tárgyi
emlékek igen gazdag lelőhelye Üllő. Itt bukkan
2014. 1. szám

tak rézkori női temetkezés nyomaira is. A csont
váz mellett különböző edényeket találtak. A köz
ségi legelőkön a badeni kultúrára utaló számos
kerámialelet, illetve temető, továbbá kelta cse
répleletek kerültek elő.
A római korban környékünkön érezhető volt
a Római Birodalom közelsége. A birodalom ha
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Kaneff Boglárka
Tóth Gréta
Kisfaludi Ádám
3. osztály
Oklevél
Boda Vivien
Turcsán Kinga
Nagy Csenge Panna
Vigh Alexa
Mezei Adél
Börcsök Zoltán
4. osztály
Oklevél
Kovács Viktória
Vince Vivien
Börcsök Péter
Tóth Richárd
Farkas Dóra
Kovács Petra
Svanyova Letícia
Kaneff Tamara
Horváth Zsófia
Molnár Dóra
5. osztály
Oklevél
Polner Lili
Varga Balázs
Gáldi Beatrix
Petrányi Sándor
Kádár Krisztina
Zsigmond Kristóf
6. osztály
Oklevél
Pető Julianna
Gál Leticia
Dócs János
Timári Viktória
Lázók Johanna
7-8. osztály
Oklevél
Ruff Ádám
Hauke Tímea
Garics Adél
Hera Szilvia

III. Helyezett
II. Helyezett
I. Helyezett

Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Különdíj
III. Helyezett
II. Helyezett
I. Helyezett

Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Különdíj
Különdíj
III. Helyezett
II. Helyezett
I. Helyezett
I. Helyezett

Ajándék k.díj
Ajándék k.díj
Különdíj
III. Helyezett
II. Helyezett
I. Helyezett

Különdíj
Különdíj
III. Helyezett
II. Helyezett
I. Helyezett

Különdíj
III. Helyezett
II. Helyezett
I. Helyezett

Tóthné Kostyalik Tímea,
Mecénás Művészeti Klub Alelnök
tára a Duna volt, ettől keletre a szarmaták éltek,
akik valószínűleg kereskedelmi kapcsolatban
álltak a rómaiakkal. Erre utal a Vecsésen és Ül
lőn talált római fibula és pénzérme. A népván
dorlás korából (VII–IX. századból) Üllőn tárták
fel két avar temető közel 420 sírját. Avar kori em
lékanyag Vecsésen, Gyálon és Gyömrőn is került
elő. A kiállítás ezen gazdag leletanyagból tárt
elénk egy csokorra valót.
Oltványi János
5. oldal

recept

Könnyen elkészíthető ételek háziasszonyoknak
Nyári hűsítő levesek

Borsós csirkebrassói négy főre

Bármelyik gyümölcsből készíthetjük, lehet
főtt, de lehet nyers is. Mindkét esetben szük
séges turmixgép. E levesekhez a nyári zöldfűszerek elengedhetetlenek (menta, citrom
fű, bazsalikom stb.).

Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé, 1 közepes
vöröshagyma, 2 ek olaj, 1 tv paprika, 1 para
dicsom, 25 dkg zöldborsó, 1 kg burgonya, 5 dl
olaj, 2 gerezd fokhagyma, só, bors.
Az apróra vágott hagymát kevés olajon
üvegesre pároljuk, hozzáadjuk az összetört
fokhagymát, majd a csíkozott, vagy kocká
zott húst, sózzuk, borsozzuk. Fehéredésig
pároljuk fedő alatt 10-15 percig (ha kell egy
kis vizet öntünk alá), majd ezután hozzáad
juk a borsót, amivel még 5-8 percig párol
juk. A burgonyát megtisztítjuk, kockázzuk,
szárazra töröljük és aranybarnára sütjük
az olajban. Törlőkendőre rakjuk és tálaljuk.
Költsége 1000 forint.

Ribizlis almaleves
Hozzávalók: ribizli, alma, vaníliarúd, ízlés
szerint cukor, pici só.
A hozzávalókat feltesszük főni (maxi
mum 5-6 perc), mikor már fő sűrítő anyag
nélkül a turmixba öntjük. Vanília fagyival
tálaljuk, tetejére a nyári fűszerből teszünk.
Isteni!

Fahéjas szilvaleves
Elkészítése ugyanaz, de készíthetjük nyer
sen is. A gyümölcsöt turmixoljuk, majd hoz
záadunk 1 dl joghurtot. Poharakba öntjük, Hozzávalók: 1 kg zöld spárga, 50dkg darált
zöldfűszerrel megszórjuk és készen van a fi hús, 10 dkg rizs, 1 nagy tejföl, 2 gerezd fok
nom, frissítő leves.
hagyma, 4 ek olaj, 1 közepes vöröshagyma,
Sós változat hozzávalói: 3 kápia paprika, 1 tv paprika, 1 paradicsom, pici pirospapri
3 paradicsom, 1 kisebb hagyma, 2 gerezd fok ka, só, bors, kakukkfű, oregánó, 2 gerezd fok
hagyma, só, bors, őrölt koriander, 1,5 dl víz, 1 hagyma.
ek olaj, 5 dl tejszín, 1 mk cukor, 1 kk citromlé.
Elkészítés: felvágjuk a spárgát 1 centimé
Elkészítés: a tepsibe sütőpapírt teszünk, teres darabokra és enyhén sós vízben puhára
olajjal meglocsoljuk, a feldarabolt zöldsé főzzük. A rizst (zacskóst) 8-10 percig főzzük
geket tepsibe rakjuk és forró sütőben 15 sós vízben. A tejfölben elkeverjük az össze
percig sütjük. A megsült zöldségeket tur zúzott fokhagymát. A vöröshagymát kevés
mixba rakjuk, ráöntjük a vizet, a citromle sóval meghintve üvegesre pároljuk, majd
vet, sót, borsot, koriandert, cukrot, tejszínt, hozzáadjuk a tv paprikát és a paradicsomot
összeturmixoljuk és tálaljuk.
– természetesen felkockázva. Kicsit hagyjuk
összesülni, majd a darált húst is beletesszük
és fűszerezzük kakukkfűvel és oregánóval.
Ha szükséges utána sózhatjuk is. A tepsi
Az egyik legjobb nyáreleji étel, most jött el az aljára locsoljuk az olajat, majd elterítjük a
ideje az elkészítésének. Zsenge leveleit is fel spárga – és a fenti anyagok – felét, majd rá
lehet használni.
kenjük a fokhagymás tejfölt, a rizst és a da
Hozzávalók 4 főre: 40 dkg darálthús rált húst. A megmaradt anyagokat szintén
(bármilyen lehet), 10 dkg rizs, 1 kis fej vörös rétegezve a tepsibe tesszük. Előmelegített
hagyma, 1 nagy tejföl, 1 gerezd fokhagyma, sütőben 180 fokon megsütjük. Költség: 1900
liszt, só, bors, pici vegeta, petrezselyemzöld. forint.
Nagyon finom, ha teszünk bele apróra vágott
friss kaprot, de ez hanyagolható.
Elkészítés: a húst, rizst és az apróra vá
gott vöröshagymát, a fokhagymát, sót, bor Hozzávalók: 1 kg túró, 10 dkg cukor, 3 citrom
sot és vegetát – tojást nem szoktam bele ten leve és héja, 2 db lime leve és héja, 3 dl tejszín,
ni, de lehet – összeállítjuk. A karalábé tetejét 1 cs zselatin, 1 nagy csomag kakaós keksz, 10
levágjuk – amit később összedarabolunk és dkg kandírozott narancs és citromhéj.
azzal együtt megfőzzük – az összeállított
Elkészítés: összetörjük a túrót, hozzáad
masszával megtöltjük. A zsenge leveleket le juk a cukrot, a citromok és lime-ok levét és
forrázzuk és abba is csomagolunk tölteléket, héját (a citromot és a lime-ot előtte alaposan
ahogyan a töltött káposztát szoktuk. Sós víz megmossuk, lehetőleg forró vízben, ami old
ben puhára főzzük. Mikor kész, a tejfölből ja a szállításukhoz alkalmazott vegyszere
és a lisztből habarást készítünk, beletesszük ket). Tejszínből kemény habot verünk (lehet
az aprított zöldpetrezselyem levelet – esetleg hulala is), majd hozzáadjuk a túróhoz. A zse
még a kaprot is – és ráöntjük a megfőtt ka latint kevés vízben megfőzzük és még mele
ralábéra. Egy rövid forralás és már kész is az gen a túrókeverékhez adjuk. A végén beleke
isteni ételünk.
verjük a gyümölcsöket is. A kekszet még a

Húsos rakott spárga négy főre

Tötött karalábé

Citromos túrótorta

6. oldal
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zárt zacskóban összetörjük, majd kevés tej
jel masszát csinálunk belőle. A kekszmas�
szát egy tortaforma aljára dolgozzuk, majd
ráöntjük a túrókeveréket. Egy éjszakára hű
tőbe tesszük dermedni. Citrom- és lime-ka
rikákkal díszítjük.

Csülkös-kapros ragu
parmezánsajtos rizottóval
– Csülökfesztivál különdíjas
Hozzávalók: 1 nagy fej hagyma, 2-3 gerezd
fokhagyma, 2 szál sárgarépa, 1 szál fehérré
pa, 20-25 dkg fagyasztott borsó – frissen fi
nomabb, csak az hamar megpuhul, vigyázni
kell, hogy ne főjön szét, ezért mindig fagyasz
tottat használok. Fűszerek ízlés szerint: só,
bors, pici kömény, pici vegeta, majoranna,
szerecsendió (őrölt), de ez elhagyható.
Elkészítés: a hagymát aranysárgára
dinszteljük, majd a vékonyra felcsíkozott
húsokat is beletesszük fehéredésig. Rászór
juk az apróra vágott fokhagymát és fűszerez
zük. Pici víz hozzáadásával fedő alatt félpu
hára pároljuk, pótolva mindig a vizet, hogy
ne süljön oda. Majd beletesszük a karikára
vágott zöldséget és a borsót. Lefedjük fedővel
és tovább dinszteljük. Amikor már megpu
hult minden (hús, zöldség, borsó) egy nagy
tejfölt habverővel csomómentesre keverünk
egy nagy kanál liszttel és pici víz hozzáadá
sával, s az egészet ráöntjük a ragura. Kifor
raljuk, ha sűrűnek találjuk egy pici vízzel hí
gíthatjuk, de arra vigyázzunk, hogy a szaft
sűrű legyen. A legvégén egy marék apróra
vágott kaporral ízesítjük, de ezzel már nem
szabad forralni, hogy a finom kapor ízvilág
megmaradjon.
Parmezánsajtos rizottó. Hozzávalók:
rizs, vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1.5
dl fehér bor, vaj, zöldséglé (vegetás), 20 dkg
sajt, só, bors.
A hagymát vajon megdinszteljük hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát, picit pi
rítjuk, majd beletesszük a rizst. Ezzel is egy
kicsit pirítjuk, utána ráöntjük a bort és nyi
tott tetővel – hogy az alkohol elpárologjon –
tovább kevergetjük. Mikor érezzük, hogy az
alkohol elpárolgott, apránként meleg zöld
séglét adunk hozzá. Állandó kevergetéssel
puhára pároljuk, közben a fedőt is rátes�
szük. Vigyázzunk, mert hamar odakozmál
hat, ha nem kevergetjük sűrűn. Mielőtt tel
jesen megpuhulna a rizs beletesszük a sajtot.
Elkeverjük, hogy krémes legyen és lefedve
pihentetjük. Kész is a remekmű. Kicsit ma
cerás, de megéri, mert összeházasítva a ra
guval isteni finom!
– kékedy –
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művészeti stílusismertető

A posztimpresszionizmus
A művészeti stílusismertető egy olyan rovat, amelyben
a különböző korok szerteágazó képzőművészeti stílus
irányzataival kívánjuk megismertetni olvasóinkat

A

reneszánsztól a barokkon
és rokokón át a modern
és kortárs irányzatok egykét képviselőjén keresztül
mutatjuk be az adott kor egy-egy
kiemelkedő stílusát. Van néhány
nagyobb irányzat, amelyet nem
lehet csupán egy-egy művész ne
véhez kötni. Ilyen a manapság ta
lán legismertebb képzőművésze
ti stílus az impresszionizmus is.
Van ugyan néhány vezéregyéni

sége, mint Monet, Renoir, Pisarro,
Sisley, de kevesen tudják, hogy az
impresszionizmusnak voltak elő
futárai, illetve magyar képviselői
is. Talán nem sokan tudják, hogy
Munkácsy Mihály is készített imp
resszionista jellegű képeket, bár
később ő maga lett ennek az irány
zatnak a legnagyobb ellenzője.
Vannak művészek, akik nem
köthetők igazán egy stílus mellé,
mert stílusa nem képviselt irány

zatot (pl. Munkácsy), vagy élete so
rán számos irányzatban alkotott
maradandót (pl. Picasso). Ők kü
lön fejezetet érdemelnek.
A posztimpresszionizmus irány
zatának képviselői manapság a leg
híresebb művészek, de az ihleté
sükről és stílusjellemzőiről már
kevesebben tudnak. A 19. század
végén az impresszionizmussal pár
huzamosan működő alkotók cso
portját nevezik posztimpresszionis
tának. Nem egységes stílus, inkább
csak egy művészettörténeti kor
szakjelző kategória. Legismertebb
képviselői: Vincent van Gogh, Paul
Gaugin, Toulouse Lautrec, Cézanne,
Seurat, stb., de magyar képviselő
je is van Csontvári illetve Rippl-Ró
nai személyében. Sőt, szobrászok is
tartoznak ide, például Rodin, vagy
Meunier. Mellettük Gaugin és De
gas is foglalkoztak szobrászattal.
A posztimpresszionisták ma
gukat sem tartották külön, egysé
ges stílus képviselőjének, sőt töb
ben együtt állították ki műveiket
az impresszionistákkal. Festmé
nyeiket fokozatos eltávolodás jel
lemezte a valósághű ábrázolástól,
inkább a kompozícióra helyezték
a hangsúlyt, és nem a fények meg
ragadására vagy a szabad ecsetke
zelésre. Ezt a korszakot egyfajta
világnézeti válság jellemezte, ami
nek következtében ismét megerő
södött a romantika ideája, a mű
vészet abszolutizálásának, minden
érték fölé helyezésének az eszméje.
A romantikus új hullám együtt járt
az álom- és fantáziavilág, a mítosz
utáni nosztalgia felerősödésével.
A korabeli közönség nem, vagy
nehezen fogadta el ezeket az új
szemléletű alkotásokat. Ekkor még

III. Szomszédolás Képzőművészeti Alkotótábor
Kedves Alkotók! Mint tudjátok a
„Szomszédolás” címet viselő vándor
kiállítás több évre vezethető vissza.
Idén is szeretnénk megrendezni a tá
bort Vecsésen, csakúgy mint tavaly.
A képzőművészeti tábor az elő
zetes elképzelések szerint június
30-tól július 4-ig tart, és a vecsé
si kiállítóterem épületében kerül
megrendezésre.
2014. 1. szám

A rendezvény programja egyelő
re képlékeny, a tábor ideje alatt le
het még rajta változtatni a résztve
vők többségének beleegyezésével.
Tervezett alapprogramok: egyéni
alkotás táboron belül és táboron kí
vül is (tereprajz), egy közös alkotás
elkészítése, technikák bemutatása,
gyakorlása (linó, rézkarc, papírme
rítés, monotípia, szobrászat, vegyes

technikák), portré, alakrajz, aktmo
dell (a modellt külön hívjuk egy al
kalommal), képzőművészeti filmek
vetítése (előadások), esténként a tá
bortűznél az elvégzett és a várható
másnapi programok megbeszélése.
További programok igény szerint a
lehetőségekhez képest. A szükséges
tárgyi eszközöket – rajzeszközök,
szobrászathoz anyag, papírok stb.,

www.ulloimecenas.hu

az impresszionizmus újításai előtt
is értetlenül állt. A kritikusok gúnyt
űztek a művészekből, akik értékesí
teni sem tudták műveiket. Például
Van Gogh élete utolsó 2 és fél évé
ben, több mint 450 festményt készí
tett, de csak egyetlen képet tudott a
műkereskedéssel foglalkozó fivére
értékesíteni.
A két világháború között azon
ban változás állt be a szemléletbe.
A műgyűjtők kezdték elfogadni és
megszeretni ezeket az új stílusú al
kotásokat. Ma már elképzelhetetle
nül sok pénzt képesek áldozni egyegy korabeli alkotásért. 1990-ben
Van Gogh egyik festményéért 82,5
millió dollárt (több mint ötezer da
rab jól felszerelt középkategóriás
autó ára) fizetett egy ismeretlen li
citáló.

A korabeli közönség nem, vagy nehezen fogadta el ezeket az
új szemléletű alkotásokat.
Gaugin a tiszta színek alkalma
zásával vált híressé, sok XX. sz.-i
festő merített ihletet alkotásaiból.
Cézanne-t a kubisták, illetve az
expresszionisták követték. Seurat
a pointilista, divizionista irányzat
megteremtője volt. Képeit tiszta
színek apró pontjaival építette fel,
miáltal a színek optikai szintézise
nem a festő palettáján jön létre, ha
nem csak a néző szemében.
Összefoglalva, a posztimpres�
szionisták közé sorolt művészek
nem egységes szemléletben alkot
tak, ellentétben például az impres�
szionistákkal, ezért az ő alkotásaik
nyitottak utat a 20. század számos
avantgárd mozgalmának, ame
lyekről egy-egy későbbi számunk
ban szintén olvashatnak majd.
– Sárándi –
megbeszéljük mi kell hozzá – min
denki hozza magával!
A tábor reggel 9 órától estig tart,
de ez is alakítható az igényektől füg
gően.
Szeretnénk, ha az alkotó tábor
kötött programokkal és alternatí
vákkal is működne, minden egyes
résztvevője minden nap szakmai ta
pasztalatokkal térne haza!
Jelentkezés és további felvilágo
sítás telefonon Görög Bélánál (0630/668-7037).
7. oldal

kulturális ajánlat és hirdetés

Ajánló

Könyvajánló
Nicol Ljubic – Bonaca
Kedves vásárlóim fi
gyelmébe ajánlom a
címben említett szerző
kötetét. Röviden a tar
talomból: Robert csön
des történészdiák Ber
linben, akit soha nem
foglalkoztatott horvát
származása, mígnem
egy nap találkozik a
szerb Anával. Egy
másba szeretnek, az idill azonban nem tart soká
ig. A gyanú, hogy a lány kettős életet él, csakha
mar beigazolódik. Ana apját, a korábbi egyetemi
tanárt azzal vádolják, hogy bűnrészesként részt
vett szerbiai muszlim családok meggyilkolásá
ban. Robert a hágai bíróságra utazik, hogy nyo
mon kövesse a büntetőpert és hogy választ kap
jon a kérdéseire: Šimić tényleg elkövette-e azt az
ördögi bűntettet, amely miatt most háborús bű
nösként áll a bíróság előtt? Hogyan férhet össze
ez az aljas tett az imádott apa, anglisztikaprofes�
szor és elismert Shakespeare-kutató alakjával? És
ami ennél sokkal lényegbe vágóbb: vajon a szü
lők bűnei átszállnak-e a következő generációra?
És vajon legyűrhetik-e a múlt terhei a szerelmet?
A könyv megrendelhető rövid határidővel,
és azonnal is kapható a Gabi Könyv- és Nyom
tatványboltban.

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!

Programok, amelyeken a következő hónapokban
részt vesznek a Mecénás klub tagjai: június 13.
DÖK Nap iskolai foglalkoztató, június 27-től jú
lius 11-ig Lichtenberger Dóra és Békési István kö
zös kiállítása, szeptemberben pedig Gyálon nyí
lik a Mecénás klub kiállítása.

Haver kupa

Felhívás

Hölgyeket és urakat egyaránt várnak focizni az
ötödik Haver focikupára! Hölgyeknek strand
foci, uraknak kispályás foci! Ha kilátogat
nak a sporttelepre találkozhatnak az Animal
Cannibals tagjaival, a rendezvény házigazdái
val. A Football Factor is jelen lesz!
A Haver kupára jelentkezni Tóth Péternél le
het: tel.: 06-20/444-8034, e-mail: toth75peter@
gmail.com, info@haverkupa.hu, facebook:
www.facebook.com/haverkupa.

Ha önnek is van saját verse vagy érdekes prózája
küldje el nekünk és megjelentetjük lapunkban.
További információ: Nagyné Kékedy Ibolya, tel.:
06-70/771-8782.

Köszönjük a felajánlást
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub háttér
szervezete a Merczel Erzsébet Alapítvány.
Köszönjük, hogy adója 1 százalékával 2012ben is támogatta tevékenységünket. Tovább
ra is hálásan fogadunk minden segítséget,
felajánlást.
Adószámunk: 18711262-1-13

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.

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

Figyelem!
Keresem kézés lábápolást
végző kolléganő
jelentkezését!

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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Támogatóink:
Üllő Városi Önkormányzat, Williams televízió,
Vargha Gyula Városi Könyvtár, Gabi könyvesbolt,
Balázsné V. Gizike, Vighné Anika, Petrányi fes
tékbolt, Mezeiné Ágika, Kriszta Virágbolt – Üllő,
Pesti út., Pesti Sándorné, Kismarosi Józsefné.

Vár a Mecénás!
Szeretettel várunk mindenkit a mecénások közé,
akik szeretnek kézimunkázni (foltvarrás), feste
ni, vagy bármilyen hobbi tevékenységet gyako
rolni! Jelentkezni lehet Némethné Dudás Zsu
zsannánál a 06-70/232-2879 telefonszámon.

Eladó!
Masszázságy új állapotban.  .  .  .  .  .  . 20 000 Ft
Két serpenyős piaci mérleg.  .  .  .  .  .  .  . 7 000 Ft
Műanyag húsosláda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 Ft/db
Szőlőprés. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 000 Ft
Szőlődaráló (kicsi).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 000 Ft
Szőlődaráló (nagy).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 000 Ft
Szőlőkád (fa) 200 l.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 000 Ft
Szőlőkád (műanyag) 200 l.  .  .  .  .  .  .  .  . 9 000 Ft
Boros hordók
(lekezelt állapotban)
50 l, 75 l, 100 l, 120 l, 150 l, .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 Ft/l
Tirisztár S-24 VISZÉK
akkumulátortöltő,
hegesztőtrafó és gyorsindító. .  .  .  . 80 000 Ft
Rozsdamentes kerek mosogató .  .  . 3 500 Ft
Telefonszám: 06-70/771-8782,
Üllő, Pesti út 146.

Plusz 29 magazin

Hirdessen nálunk!

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

Egyszeri megjelenés bruttó 5000 Ft, er
ről alapítványunk támogatási igazolást is
tud adni, mely 100 százalékban leírható az
adóból.
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