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ÜLLŐI MECÉNÁS

AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB
NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ, KULTURÁLIS, TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
I. évfolyam 2. szám / 2005. tele
SZERKESZTI: Merczel Erzsébet, Sárándi Tibor, Laza István

TARTALOM
A SZERETET HIMNUSZA
ÉV VÉGI ÜNNEPEINK – Kovács Kornél KATOLIKUS PLÉBÁNOS, dr. Mezei Zsófia és
dr. Kun Mária REFORMÁTUS LELKÉSZASSZONY ALKALOMHOZ KÖTŐDŐ ÍRÁSAI
VISSZAPILLANTÓ A MŰVÉSZETI KLUB 2005. ÉVI PROGRAMJAIRA
A Művészeti Klub tagjai közül BEMUTATJUK:
Bognár István FAFARAGÓT, Hera László FOTÓST ÉS Sugár Gábor FESTŐT
(A BESZÉLGETÉSEKET ÍRTA: LAZA ISTVÁN , N. KÉKEDY IBOLYA ÉS LAZA TAMÁS)
A Művészeti Klub tagjainak KARÁCSONYI VERSEI
SÁRÁNDI TIBOR: Kreatív ötletek / Művészeti stílusismertető
GYERMEKROVAT
Maya: Karácsonyi ízek
FELHÍVÁSOK * KÖNYVBEMUTATÓK * TÉLI KULTURÁLIS HÍREK

Mivel az ÜLLŐI MECÉNÁS KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ egyelőre kis példányszámban és csak
azokhoz jut el, akikről tudjuk vagy sejtjük a téma iránti érdeklődést, ezért a címlistánk még
hiányos. Kérjük azokat, akik szeretnék rendszeresen olvasni tájékoztatónkat, és még nem kaptak, jelezzék személyesen vagy telefonon a klub tagjainak, illetve a Vargha Gyula Városi Könyvtár munkatársainak.
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A LEGKIVÁLÓBB ADOMÁNY A SZERETET
(SZT. PÁL: A KORINTHOSIAKNAK 13.)
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem
csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és
mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom a testemet is égő áldozatul,
ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha.
A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek,
úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek.
De amikor elértem a férfikort,
Elhagytam a gyerek szokásait.

KEDVES ÜLLŐIEK! Művészeti Klubunknak jelenleg több mint 50 képzőművész,
kézműves , irodalmár és pártoló tagja van. Továbbra is várunk mindenkit, aki
kedvet érez egy jó hangulatú, kreatív csapat tagja lenni vagy csak meg szeretné

Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
Akkor majd színről színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három,
de közülük legnagyobb a szeretet.
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Nos, e legendák történelmi hitelességéről lehet vitatkozni, mondanivalójukat azonban semmiképpen sem hagyhatjuk figyelmen kívül,
ugyanis Szent Miklós alakja, személye minden
korban érvényes tanítást közöl. Eszerint a felebaráti szeretet gyakorlása, a másoknak történő segítségnyújtás, és a szolgálatkészség életünk
alapeleme kell, hogy legyen.
Igaz, annak, aki ezt ma megvalósítani igyekszik, az árral szemben kell úsznia, sok gúnyt és
meg nem értést kell elviselnie. De ez nem számít. Mi, akik a szó legteljesebb értelmében embernek, netán keresztény embernek nevezzük
magunkat, mindezt örömmel, lelkesen és magától értetődő természetességgel vállaljuk.
Egészen biztos vagyok benne, hogy ezt az Üllői Mecénás Művészeti Klub tagjai is így gondolják,
és ezzel a lelkülettel faragják verseiket, öntik prózába gondolataikat, rajzolják, festik mély értelmű
képeiket, illetve végzik mindennemű művészeti
tevékenységüket. Hiszen Szent Miklós szellemisége nélkül, a másokat megajándékozni akaró jóság nélkül, a szolgáló szeretet nélkül a művészet
– egy találó megfogalmazás szerint – nem más,
mint dekadens sznobok frivol idegizgalma. Erre
nincs szükségünk. Szükségünk van viszont az Isten dicsőségére és embertársainak javára önzetlenül alkotó személyekre.
Sőt, ha meggondoljuk azt, hogy minden ember művész a maga módján, legalábbis amennyiben élete legfőbb művét, a szeretetet igyekszik
egyre tökéletesebbé csiszolni, akkor mindenkire
kiterjeszthetjük ezt a gondolatot.
Éljünk, dolgozzunk, alkossunk, neveljünk tehát
a szolgáló szeretet szellemében. Bátran ajándékozzuk meg a rászorulót jó szóval, vigasztalással,
baráti kézfogással, ha kell anyagiakkal, és mindezek kísérőjeként egy-egy kedves mosollyal.
Ráadásul szeretetünk soha ne korlátozódjon
Mikulásra, Karácsonyra és néhány jeles napra,
hanem gyakoroljuk ezt minden lehetséges pillanatban, úgy, ahogy Szent Miklós is tette.
Kovács Kornél plébános

MIKLÓS, az ajándékozó szeretet szentje

Ha azt kérdeznénk, ki az Egyház legnépszerűbb,
még a hitetlenek körében is közkedveltségnek
örvendő szentje, akkor az emberek többsége –
főleg így Mikulás környékén – habozás nélkül rávágná: Szent Miklós. Ha tovább kutakodnánk, vajon miért őt nevezték meg, akkor a válasz valószínűleg így hangzana: azért, mert az ajándékozó
szeretetre tanít minket. Ám, ha következetesen
folytatnánk az érdeklődést és azt tudakolnánk,
hogy életünknek lényeges eleme az önzetlen,
másokon segítő, ajándékozó szeretet, akkor a
többség talán elpirulna, de mindenképpen kínos
magyarázgatásba kezdene.
Szükséges tehát, hogy Mikuláskor ne csak a
piros csomagocskák, hanem Szent Miklós példamutató alakja és nagyszerű tettei is elénk táruljanak.
Személyéről a hiteles történeti adatok hiányos
volta miatt keveset tudunk. A IV. században, a kisázsiai Myra városának jótékony püspöke volt, aki
részt vett a Niceai zsinaton, és a Kr. u. 350-es
évek körül halt meg. A lexikális adatok sorát ezzel ki is merítettük, nem marad más hátra, mint
a legendák segítségül hívása. Az évszázadok során személye köré fonódott legendafüzérből a
legismertebb elmondja, hogy egy szegény ember
nincstelensége miatt nyilvánosházba akarta adni
három lányát, Miklós pedig a következőképpen
segített rajtuk: éjnek idején a nyitott ablakon át
bedobott egy erszény pénzt, és így először a legidősebb, majd hasonló «égből jött» segítségek
után a másik két lány is tisztességgel férjhez mehetett.
Más elbeszélések szerint megjelent Nagy
Konstantin császár álmában, és az uralkodót bizonyos koholt vádak alapján halálra ítélt katonatisztek szabadon bocsátására késztette. Sőt megtörtént, hogy viharba került matrózok hívták segítségül, megjelent a hajón, kezébe ragadta a kormányt, és a szükséges manőver után – lecsillapítván a vihart is – biztonságban hagyta ott őket.
Ezenkívül megtalált és feltámasztott egy gonosz
vendéglős által elcsábított és megölt három gyermeket.

mutatni alkotásait, gyűjteményét másoknak, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk.
KORHATÁR NINCS. Jelentkezni MERCZEL ERZSÉBETNÉL (06-30-957-3175),
N. KÉKEDI IBOLYÁNÁL (06-70-232-2879), SÁRÁNDI TIBORNÁL (06-30-957-8637) lehet.
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ÁDVENT
pénzvilággal, előbb-utóbb kiürülünk.
Akkor már csak arra tudunk gondolni, hogy mire mennyit költünk, ki
melyik ajándékkal lesz elégedett,
vagy kevésbé elégedett. Pedig a várakozás akkor a legszebb, ha az
az emberi lélek igazi
öröme, melyben
megéljük
igazi
szabadságunkat,
s melyben gazdagítjuk magunkat. Ha
az ádventi koszorú
gyertyáinak meggyújtásával egyre
növeljük a fényt a
lelkünkben is, valódi
készületben lesz
részünk, mely végül betöltheti célját, azaz az ünnep az érzések
és a gondolatok
napjává válik.
Ha nem tudom
megtölteni a várakozás idejét az emberi szellem
hangjával, ha pusztán arra gondolok,
hogy végre lesz két munkaszüneti
napom, akkor ez az idő is csupán
négy hét a sok közül, elpazarolt
négy hét. Ha a szeretet ünnepét várom az adventi idő alatt, tartalmassá, széppé válik. Ha a Megváltót várom, csodálatossá válik.
Mezei Zsófia

AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB HONLAPJA:
SZERKESZTI : Virág Géza
www.ulloimecenas.hu

Egy könnyed esti beszélgetés során
feltettem a barátaimnak azt a kérdést, mi jut eszükbe erről a szóról:
ÁDVENT. A következő szavakat és
válaszokat hallottam: négy gyertya,
koszorú, lila szín, adventi naptár,
roráté, Úrjövet, fagyöngy, várakozás. Majd kis idő múlva: az öngyilkosságok számának növekedése,
nyomasztó mennyiségű csillogóvillogó karácsonyi díszítés…
Többnyire
hangulatos
dolgokat
kezdtek felsorolni, s csak később jutott
eszükbe,
hogy bizony néhány körülmény
azt mutatja, a készület
és az ünnep tartalma veszni látszik
korunkban. És ez nem véletlen. Sok
a hétköznap, kevés az ünnep. Ezekre pedig készülünk. Mindenki készül
– valahogyan. Olyan a készület és a
várakozás, amilyen az ünnep. Ha
hagyjuk magunkat elbódítani a bevásárlóközpontok talmi ragyogásával, az üzletekkel és a mögöttük álló
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„MINDEN

DR.

KUN MÁRIA

5

TISZTELETES ASSZONY

Van gondviselőnk, nincs mitől félni.
Amikor előre tekintünk akkor nem arra kell
gondolni, hogy jó lenne kikutatni a jövőt. Nem
is annak kell döntőnek lennie, vajon mit hoz,
jót-e vagy rosszat? Ne aggodalmaskodással tekintsünk előre, hanem arra figyelve, akinek
mindenre gondja van. Nem véletlenül biztat:
„Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és
mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet, hogy nem
az eledel és a test, hogy nem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek,
nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a
ti Mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal
különbek vagytok-é azoknál? Kicsoda pedig az
közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől
is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe
a mező liliomait, mi módon növekednek, nem
munkálkodnak és nem fonnak: de mondom
néktek, hogy Salamon minden dicsőségében
sem öltözködött úgy mint ezek közül egy. Ha
pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza Isten:
nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és nem mondjátok: mit együnk, vagy: mit igyunk? Vagy: mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a Mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és
az Ő igazságát: és ezek mind megadatnak
néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap
felől: mert a holnap majd aggodalmaskodik a
maga dolga felől. Elég minden napnak a maga
baja.”

TERVEZÉS AZ ISTEN ELŐTT TÖRTÉNJEN”

„Oly föld az, a melyre az Úr, a te Istened visel
gondot: mindenkor rajta függenek az Úrnak, a
te istenednek szemei az esztendő kezdetétől
az esztendő végéig.” 5. Móz.11.12.
Amikor esztendő fordulójához érkeztünk, jól
végig kell gondolni mi mindent jelentett nekünk
mindez. Ahogyan telnek-múlnak az évek, egyre
többször azt látjuk, azt érzékeljük, hogy gyorsan, mint egy pillanat illan el egy-egy év.
A mi időszámításunk sokban különbözik az Isten időszámításától. A zsoltáros így beszél erről:
„Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a
tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint egy őrjárásnyi idő éjjel.” (Zsolt. 90. 4.)
A megvalósult és meghiúsult tervek a vágyak, amiket így év végén számba szoktunk
venni, mintha ugyanerről tanúskodnának. Elröpült az év s annyi minden volt, amire nem jutott
idő. Számba vesszük a hiányosságokat, de
számba vesszük az elért eredményeket is. Ezek
után kezdődik a tervezés, fogadkozás. Mit szeretnénk elérni, mit szeretnénk ezután másként
csinálni. Ezen a ponton állít meg Istennek igéje
s azt mondja: már az elején kezd másként. Egy
dolgot tarts mindig szem előtt: MINDEN TERVEZÉS
AZ ISTEN ELŐTT TÖRTÉNJEN. Nem szabad elfeledni:
olyan Istenünk van, akinek mindenre van gondja, életünk minden percéről tud, szem előtt tartja a napokat az elsőtől az utolsóig, „AZ ESZTENDŐ
KEZDETÉTŐL AZ ESZTENDŐ VÉGÉIG.”.
Szünet nélkül figyel, hogy minden rendben
legyen, mert az ígéret földje abban különbözik
minden más földtől, hogy arra „az Úr, a te Istened visel gondot, mindenkor rajta függenek az
Úrnak, a te Istenednek szemei az esztendő
kezdetétől az esztendő végéig.”
Ez az, ami számadásainkat és tervezéseinket egyaránt meg kell határozza.

ÜLLŐ VÁROS HIVATALOS HONLAPJA:
www.ullo.hu
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Az egyéni kiállítók közül HERA LÁSZLÓ
nagysikerű fotókiállítással hívta fel magára a figyelmet szintén a Vargha Gyula
könyvtár galériájában.
Két irodalmi kiadvány látott napvilágot 2005. márciusától, az Üllői Mecénás
Művészeti Klub alakulásától. Mindkettőnek Merczel Erzsébet a szerzője.
Az egyik Üllő várossá nyilvánítása alkalmából jelent meg, címe: ÜLLŐI KRÓNIKA, (Üllő történetét mutatja be versekben, dalokban a bronzkortól napjainkig).
A másik a 2006-os centenáriumi ünnepségre készült oratórium, címe: RÁKÓCZI
1906–2006, hiszen jövő év őszén lesz
száz éve annak, hogy II. Rákóczi Ferenc
és bujdosótársainak hamvait hazahozták Rodostóból és országra szóló ünnepség keretében eltemették Kassán.
Előkészület alatt állnak az ÜLLŐI FÜZETEK, amelyek nemcsak a Művészeti
Klub tagjait, alkotásaikat, hanem a városunkban található mesterembereket –
Újházi Pál, SZÍJGYÁRTÓ; Fazekas István,
KOVÁCS; Bognár István, FAFARAGÓ; Bartha István, FAZEKAS; Makai Sándor, KOSÁRFONÓ, stb.) tűzte célul bemutatni,
munkásságukat az utókorra hagyni, mivel e mesterségek egy része kihaló félben van, s nagyon kicsi az esély a túlélésre.
Az irodalmárok – Hera László, N. Kékedy Ibolya, Laza István, Laza Tamás,
Magashegyi Tamás, Merczel Erzsébet
– munkáját dicséri az is, hogy a PLUSZ
29 TV már több alkalommal sugározta
verseiket, prózáikat s a jó együttműködés eredményeképpen, tervezés alatt áll
az a sorozat, amelyben foltvarró, makra-

VISSZAPILLANTÓ VISSZAPILLANTÓ VISSZAPILLANTÓ VISSZA-

A

ADÁS:

PLUSZ 29 MAGAZINMŰSOR H Í R E K , E S E M É N Y E K , K U LT U R Á L I S P R O G R A M O K
csütörtök: 19 órakor Ü L L Ő
É L E T É B Ő L
I S M É T L É S : vasárnap kb. 15 órakor, kedden kb. 19 órakor

z Üllői Mecénás Művészeti Klub szép
.sikerekkel zárja az évet. A négy nagy
kiállítás – VARGHA GYULA KÖNYVTÁR, FÁCZÁN
ÉTTEREM UDVARA, POLGÁRMESTERI HIVATAL UDVARA, LAZA -KERTY-PARTY – mind azt bizonyította, hogy sikerült a megmérettetés,
mindazoknak a képzőművészetben, irodalomban, fotózásban serénykedőknek,
a kézimunkázásban jártas, szemet-lelket
gyönyörködtető alkotásokat bemutatóknak valamint a kézművességben munkálkodóknak egyaránt. A NYITOTT KAPUK/
/UDVAR GALÉRIA önszerveződő volt, a kezdeti kiállításokon mintegy húsz-huszonöt kiállító vett részt, de mire az utolsó
szabadtéri rendezvényhez értünk, már
ötven körüli volt azoknak a kiállítóknak a
száma, akik vállalták a közönséggel való
találkozást. Nagy örömünkre könyvkiállítók, énekes, zenészek, táncosok is társultak igyekezetünkhöz, ami színesebbé, vonzóbbá tette a rendezvényeket, s
amit következő évi programjainkon is
szeretnénk megtartani, kibővíteni. A kiállítások mellett számtalan egyéni siker is
született.
SÁRÁNDI TIBOR a Vargha Gyula könyvtár galériájában mutatkozott be önálló
kiállítással, SUGÁR GÁBOR a GAG galériában (Andrássy u. 13.) remekelt, amit a
Pest Megyei Hivatal pályázata követett.
Ezen a pályázaton, Sugár Gáboron kívül
CSORBA TAMÁS, SÁRÁNDI TIBOR és ZÖLDI VALÉRIA is indult. A hivatásos képzőművészekből álló zsűri mind a négy pályázónk egy-egy alkotását javasolta a megyei gyűjteménybe, Sugár Gábor pedig
az országos kiállításon is szerepelhet
majd.
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Képviselőtestületnek, a Vargha Gyula
Városi Könyvtár és a Colore 2000 BT.
munkatársainak, a Harmónia Zeneiskola szülői munkaközösségének, Hamikus Ferencnének, az ÜMMK minden tagjának, Gara Györgynek, Rákai Andrásnak, Csorbáné Marikának, Bodáné
Rusznyák Gabriellának, Szűcs Attilának,
Vámos Évának és Laza Istvánnak, dr.
Kun Máriának, dr. Mezei Zsófiának, Kovács Kornélnak, Szabó Lászlónak, Vadász Gabriellának, Mosonyi Ferencnek,
Bartha Istvánnak, a Nagycsaládosok
Egyesületének, a Csereforgó együttesnek és Marjovszky Endrének.
Az ÜLLŐI KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY
induló vagyonának támogatásáért: Petrányiné Erzsikének, Csorba Istvánnak és
családjának, Tóth Andreának és Molnár
László Márknak, Hargas Gábornénak, Pálmai Lászlónénak, Tömöriné V. Juditnak,
Holló Lászlónak, Bozó Bódi Istvánnénak,
Bányai Lászlónak, Laza Istvánnak, Makai
Sándornak és feleségének, Horváth Gyulánénak, Bagó Lászlónak, Gál Józsefnénak, Magashegyi Tamásnak, Szabó Lászlónak, Békiné Valikának, Ágika boltjának,
Zöldi Valinak, N. Dudás Zsuzsannának,
Antalné Margitkának, Birta Istvánnénak
és Oláhné Icukának.
A következő évadot már szeretnénk
egy ALKOTÓHÁZ berkein belül elindítani,
amelynek anyagi hátterét az ÜLLŐI KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY lesz hivatott biztosítani. Az alapítvány bejegyzése folyamatban van.
BÉKÉS, KELLEMES KARÁCSONYT ÉS
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK minden
A SZERKESZTŐK
Kedves Olvasónknak!

PILLANTÓ VISSZAPILLANTÓ VISSZAPILLANTÓ VISSZAPILLANTÓ

mé készítő, hímző, bábvarró, magképeket készítő, virágkötő, üveg és kőfestő
mutatja be tudását a kézművesek mellett.
Az irodalmárok közül Merczel Erzsébetnek 10 fellépése volt a klub megalakulása óta Üllőn és a környező településeken. A fellépések alkalmával zömmel
a RÁKÓCZI ORATÓRIUMból és a REP-RAPSZÓDIÁból adott elő részleteket.
A hat hónapos munka során POZITÍV
KAPCSOLAT alakult ki a Mecénás Művészeti Klub és a kulturális intézmények, civil
szervezetek között, amely kapcsolat során EGYMÁS MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA ÉS AZ
ÉRDEKEKTŐL MENTES ÖSSZEFOGÁS lett mérvadó. Kultúrmissziónk híre már eljutott a
környező településekre is, ahonnan máris jelentkezett igény hasonló rendezvények lebonyolítására a következő évadra.
Féléves kultúrtevékenységünk tanulsága, hogy teret engedtünk a spontán
feltörő igényeknek, amelyeket minden
esetben igyekeztünk racionális keretek
közé terelni és annak alapján tervezni.
Tervezéseink és a kivitelezés során minden tagunkra szükségünk volt, úgy fizikai, mint szellemi értelemben, sőt gyakran az összeadott pénzeszközökre is,
amelyek még – a hivatalos támogatáson túl – szükségessé váltak céljaink eléréséhez.
A siker, a helyes tervek, célok és helyes eszközök sikere, amit valamennyi
tagunkkal közösen értünk el, azoknak a
támogatóknak a segítségével, akik önként mellénk álltak, s úgy segítettek,
ahogy tudtak. Köszönet és hála tehát:
Vasadi István polgármester úrnak, a

T E G Y E N S Z Í N V O N A L A S F E S T M É N Y T, G R A F I K ÁT, G O B E L I N T A Z Ü Z L E T É B E !
ÜLLŐI MŰVÉSZEK ALKOTÁSAIKAT FELAJÁNLJÁK KIÁLLÍTÁSRA FORGALMAS ÜLLŐ KÖRNYÉKI SZOLGÁLTATÓ HELYISÉGÉBE.
R ÉSZLETEKÉRT HÍVHATÓ : S ÁRÁNDI T IBOR (06-30-957-8637) ILLETVE M ERCZEL E RZSÉBET (06-30-357-3175)
KÉRJÜK EZZEL A LEHETŐSÉGGEL TÁMOGASSA AZ Ü L L Ő I M E C É N Á S M Ű V É S Z E T I K L U B MUNKÁJÁT !
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BOGNÁR ISTVÁN
lői árbocakác” fajtákból.
Ezt követően
hét hónapon keresztül ő volt az üllői falugazdász a kárpótlás idején.
Ezután a Dóra-majorban az Állatorvostudományi Egyetem Kísérleti Intézetének ágazatvezetője lett. Ebben az időben – a Pest megyei vadásznap megszervezéséért – Nimróddíjat kapott.
1995-ben egyre súlyosabbá vált a szervezetét régóta kínzó cukorbetegség, és leszázalékolták.
Azóta – ahogy ezt egészsége engedi – besegít a szépen prosperáló családi vállalkozásba, amely faipari termékek készítésével, dísznövények termesztésével, Stihl
gépek forgalmazásával és javításával foglalkozik.
Ezt az önmagában is változatos, tartalmas és eredményes életutat – mondhatni: karriertörténetet –
végigkíséri, át és átszövi az a különleges motívum, amely az utóbbi tíz évben a
sokunk által megcsodált műalkotásokban is
testet öltött.
Általános iskolás korában, a Szentkuti Laci
bácsi vezetésével működő barkács szakkörön
vitorláshajót épített, és a rákövetkező nyáron
háromszor áthajózta vele a Balatont.
Tizenhét évesen felmerült benne a vágy,
hogy lássa a tengert. Barta Satya haverjával
kerékpárral útnak indult hát délnek, az Adria
felé. Életének felejthetetlen emléke, amikor
három nap hegyre menetes bicikli toló nap
után, a Dinári hegyek tetejéről megpillantja az
„aranyhidat”, amit a lemenő Nap formázott a
fiumei kikötő körül, az Adriai tenger fölött.
Katona korában sem tanult meg unatkozni.
Temérdek szabad idejében faragásba fogott.
Szinte minden keze ügyébe kerülő fából – pl.
kidobott széklábból – szobrocskákat, főleg ál-

Fából faragott élet

BEMUTATKOZÓ RIPORT:
ázuk nappali
. szobájának
„szent sarkából” a
100 éve készült menyegzői képről a nagyszülők – lehetnek vagy tizenhat, tizennyolc
évesek – boldogságtól sugárzó arccal néznek
felénk, örömteli várakozással tekintenek a jövőbe.
Unokájuk, Bognár István Üllőn látta meg a
napvilágot ötvenhat évvel ezelőtt. Itt töltötte
gyermekéveit, itt járt általános iskolába 1955től 63-ig. Ezután – mint annyi más üllői
– Pestre járt szakmunkás-iskolába,
ahol famintakészítést tanult. Majd –
miközben egy éven át a székgyárban volt segédmunkás – a monori gimnáziumban elvégezte a középiskolát.
Ezután régi vágyát valóra váltva a soproni technikumban erdésznek tanult. Az iskolát levelezőn végezte, miközben a legendás
üllői erdésznél, Máder Ferencnél dolgozott, mint gyakornok.
Azon a napon, mikor Feri bácsi nyugdíjba
ment, és megkapta volna Bognár István az erdészi kinevezést, megérkezett a katonai behívója. Két év sorkatonai szolgálat következett
Szabadszálláson.
Leszerelése után az üllői Tsz melléküzemágában, a ládagyárban volt üzemvezető-helyettes tíz éven keresztül. Közben megnősült, családot alapított, melynek két gyermek és utóbb
négy unoka is köszönhető.
1982-ben – korát messze megelőzve – különleges, svéd vetőgépével magánvállalkozásba kezdett. Szolgáltatása igen kapós volt, az ország minden tájáról keresték a megrendelők.
1985-től 92-ig a Ferihegy Tsz erdészeti
üzemágának vezetője volt. Az ő irányításával
végezték a repülőtér körüli zajvédő erdő telepítését és több más kisebb erdő létesítését
tölgy, fenyő, nyár, akác és az úgynevezett „ül8

NÉZZE MEG SÁRÁNDI TIBOR ÉS SUGÁR GÁBOR GALÉRIÁJÁT AZ INTERNETEN!
a www.festomuvesz.hu oldalon – SOK TEHETSÉGES MŰVÉSZ GALÉRIÁJA KÖZÖTT, VALAMINT
www.zvaleria.try.hu OLDALON (ZÖLDI VALI) – megtalálhatók klubunk alkotóinak művei is.
A
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kedvesebb tárgyi emlék számálatfigurákat alkotott. A legsikera: a keleti kultúrák ornamentirültebb darabokat ma is őrzi.
káját hordozó Tarcalon talált tarEzután, huszonöt éven át az
solylemez valamint a Ménrótot
alkotás, mint lappangó, de nem
és két madárkölykét, Hunort és
felejtett vágy rejtőzködött az
Magort jelképező alakokat ábráéletében, amit kitöltöttek a csazoló rakamazi hajfonatkorong.
lád, a házépítés, a felelős beEnnek a kornak a motívumviláosztással járó munkahelyek
gát tekinti népművészetünk
mindennapos, teljes embert kíalapjainak. Ezeket a formákat és
vánó feladatai.
díszítéseket, mint megfejthető
Tíz évvel ezelőtt egy kirándués továbbítandó üzeneteket belás alkalmával a Börzsönyben
leszövi számos ezután készült
teljesen véletlenül találkozott
fába vésett művébe.
Buday Olimposz gyökérszobMunkásságát a szakma is kirásszal, aki – a rendkívüli érA „LEGSZEBB” MANÓ
emelkedő módon elismerte:
deklődést tapasztalva – beavat2002-ben „PEST MEGYE MŰVÉta őt mestersége titkaiba.
Ettől kezdve – mint egy varázsütésre – SZETÉÉRT” díjban részesült.
megváltozott Bognár István élete.
Lételeme az alkotás. Kertjében, házában kíHa ránézett egy kiásott gyökérre, látta ben- vül belül minden apró felületen megtalálható
ne az erdei manó tekintetét, aki a kerékpár a szépítő kéz munkája. Nemrég a konyhabúvagy vitorlásútnál is sokkal messzebbre hívta, tort ékesítette száz meg száz falevéldísszel,
de nem a térben, hanem inkább az időben. majd az unokáknak faragott méretes kissámKeze nyomán megelevenednek ősi kultúrák likat. Most meg éppen a ház balkonját készíti,
alakjai. Életre kelnek a ház jó szellemének őr- amit majd minden arra járó megbámulhat.
zői, a mélyből előkerülő koboldok, és a maSzáz év távolából is komoly oka lehet a
gyar mesevilág tűzben fogant mitologikus nagyszülők örömének. Az elmúlt évszázadmanói. Alkotásait – szülőfalujának tiszteletére ban a szép kort megért ősöket fiatalságuk, a
– „ILLŐ MANÓ”-nak kereszteli.
„boldog békeidők” után nem kímélte az élet.
Hamarosan mások is felfigyelnek műveire, Nagyapát mindkét világháborúba kivezényelés több köztéri megrendelést kap. Így került ték, Doberdónál az egyik ujját is elveszítette.
De ha tekintetük átíveli az évszázadot, bolIllő manó Kapolcsra, Vigántpetendre, Péteribe
a templom elé és Csíkszeredába, a zsögödi dogan nézhetnek az unokára, akinek tartaljátszótérre. Immár nyolc éve állandó kiállítója mas élete, a kultúra, a hagyományok üzenete
a Balaton-felvidék legrangosabb kulturális iránti különleges fogékonyságból táplálkozó
eseményének, a Művészetek Völgye rendez- szellemisége és mindennek látványos eredményeként, fából faragott műveinek sokasávényének.
Az alkotásban való elmélyülés, az ennek kö- ga büszkeséggel töltheti el az ősöket. Minket,
vetkeztében szövődött kapcsolatai fokozták ér- valamennyi kortárs üllőit is, akik mindennek
deklődését, gyarapították ismereteit, és irányí- tanúi lehetünk, büszkeséggel tölt el a
tották figyelmét a legarchaikusabb motívumok közülünk való alkotó ember valóra váltott
világába. Leginkább a honfoglalás-kori díszítő- tehetsége, eddigi életműve, és érdeklődéssel
művészet ragadta meg. Ezek közül is a két leg- várjuk a folytatást.
LAZA ISTVÁN

KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR A PENNY MARKET PARKOLÓJÁBAN
2005. december 18-tól és 23-ig napnta 10–19 óra között az ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB
tagjainak alkotásaiból. MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
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HERA LÁSZLÓ (FOTÓ
ÉS PRÓZA)

óvodás. Mint már említettem,
az ötödik gyermekem hamarosan megszületik.
N.K.I.: Volt már kiállításod? Amikor szóba került, hogyan fogadtad?
LACI: Kiállításom volt már a Kispesti Vigadóban és a Kassák
Klubban. Ezek amatőr kiállítások voltak. A mostani önálló
és természetesen nagyon
örültem.
N.K.I.: A képeken látom, hogy több helyen is megfordultál külföldön. Hogyan kerültél azokra a
szép helyekre?
LACI: Autóval és repülővel. A nagylányaim Amerikában élnek így hát a kontinensre repültem.
Velencébe és az európai országokba pedig
autóval éves nyaralásaim során.
N.K.I.: Optimista ember vagy. Honnan meríted, és
ha negatív élmény ér, hogyan tudod feldolgozni és pozitívvá változtatni?
LACI: Az optimizmusom abból az egyszerű tényből adódik, hogy élek. Negatív dolog velem
elég ritkán történik. Ha mégis megtörténne,
aludnék rá egyet.
N.K.I.: Számodra melyek a legfontosabb értékek
az életben?
LACI: A szabadság és az öröm. Ez nekem azt jelenti, hogy szabadon élhetek és tehetem azt
amiben örömömet lelem. Mint pl. a fotózás.
N.K.I.: Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
LACI: Gyermekágyat kell készítenem januárig.
N.K.I.: Kívánom, hogy minden megvalósuljon, az
életedben, amire vágysz. Nagyon sok szépet
és jót éljél meg a családoddal együtt.
.
N. KÉKEDY IBOLYA
Köszönöm a beszélgetést!

„SZABADSÁG, ÖRÖM, FOTÓ, ZENE ÉS …TEHETEM AZT AMIBEN ÖRÖMÖMET LELEM”
N.K.I.: Mit tudhatunk Rólad és
családodról?
LACI: Három éve élek Üllőn.
Négy gyermekem van. Két
gyermekem külföldön él,
kettő pedig velem. Az ötödik gyermekem januárban
érkezik.
N.K.I.: Hogyan kerültél Üllőre?
LACI: Hirdetés útján kerestünk
lakást. Budapesten panellakásunk volt, feleségemnek
és nekem is. Én Szarvason szerettem volna
letelepedni, de feleségem olyat mondott,
hogy ő Üllőtől nem kíván messzebb költözni.
N.K.I.: Hogyan kerültél kapcsolatba a fotózással?
LACI: Első gyermekem születésénél vettem az első gépemet. Az Ő érkezése késztetett arra,
hogy fotó masinát vegyek a kezembe. Azután
pedig csak fotóztam, fotóztam mindent, ami
számomra fontos volt.
N.K.I.: Tanultad-e a fotózást valaha?
LACI: Nem tanultam. Saját magam, autodidakta
módon sajátítottam el a fényképezést.
N.K.I.: Mennyire van szükséged a fényképezésre
és mi az ami motivál?
LACI: Nagyon szeretek fényképezni. Szívesen nézem a fényképeket, mások képeit is például,
kiállítás alkalmával.
N.K.I.: A szülői példa mennyire volt példaadó?
LACI: Apának volt egy gépe, de ő ritkán készített
felvételeket.
N.K.I.: Tudhatunk-e valamit a gyermekeidről, akikről számtalan képet láthattunk a kiállításodon?
LACI: Ketten külföldön élnek és ott is dolgoznak.
Ők a nagyok. A fiam első osztályos, a lányom
GÉPKÖLCSÖNZÉS! 15 éve működő műszaki gépkölcsönzőmben 3 éve nem változó bérlési díjjal, csak 20 000 Ft kaució letételével várom tisztelettel minden régi és új ügyfelemet. NYITVA TARTÁS : NON STOP
Férjhez megy? Közeledik a nagy nap? Nagyon szép, olcsó bérlési díjjal MENYASSZONYI ÉS KOSZORÚS10
LÁNYI RUHÁK KÖLCSÖNÖZHETŐK.
Időpont egyeztetés szükséges!
Cím: Üllő, Pesti út 146.
(A zöldséges üzlet mellett a kanyarban) Tel.: 06-29-320-672 06-30-907-6760 06-70-771-8782
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– Festés, rajzolás
12. Milyen állatot tartanál szívesen?
– Kanári madarat vagy macskát.
13. Minek nem tudsz ellenállni?
– A festésnek. Mert állandóan
azt szeretném csinálni. Na és
persze a jó zenének sem.

14. Mondasz néha kegyes hazugságokat?
– Nem, semmilyen esetben sem.
15. Melyik a kedvenc filmed?
– Mátrix. De mostanában nem
járok moziba.
16. Mit szoktál megnézni a tévében?
– Nem nézek tévét. Maximum,
a híreket.
17. Mik a szakmai terveid?
– Több kiállítás, több festés, rajzolás és nem utolsó sorban
ezeknek tanulása.
18. Milyen voltál gyermekkorodban?
– Nem tudom. szerintem normális gyermekkorom volt és
normális gyerek voltam.

11

LAZA TAMÁS

19. Milyen zenét hallgatsz szívesen?
– Gyenge rock- zenét. Never
Green, Land of Charon, Defacto.
És meditációs zenét.
20. Mi a kedvenc ételed, italod?
– Spagetti, ásványvíz.
21. Hova utazol a legszívesebben?
– Pestre, ahová festeni járok.
22. Ki a kedvenc énekesed?
– Nincs olyan.
23. Főbb adataid?
– 1976. december 29-én születtem Budapesten. 65 kg
a testsúlyom, és 176 cm
magas vagyok.
24. Hogyan tervezed a jövődet?
– Szeretnék bekerülni a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesületébe, ami folyamatban van.
25. Milyen sportot űzöl?
– Nem sportolok.
26. Jó festőnek tartod magad?
– „Közepes”-nek tartom magam.
27. Hogyan határoznád meg a
művészeti irányzatodat?
– Szürrealista–kortárs művészet.
28. Végezetül pedig, üzennél valamit az újság olvasóinak?
– Járjanak gyakran a kiállításainkra, olvassák a művészeti
magazinokat. És köszönöm
a sikert mindazoknak, akik
szeretnek és akik támogatnak engem.
Köszönöm a válaszokat.

LAZA TAMÁS 28 KÉRDÉSE SUGÁR GÁBORHOZ
1. Mi volt a legszebb mondat,
amit valaha mondtak neked?
– Nem volt még ilyen, legalábbis
nem emlékszem rá.
2. Ki segített a karriered elindításában?
– Édesanyám, Bender Márta
a Nyírő galériában, és Merczel Erzsi néni.
3. Van olyan „kollégád”, akit csodálsz?
– Salvador Dali.
4. Mit vettél utoljára és mennyibe került?
– Festéket és ecsetet. Drága
volt.
5. Mit kívánnál magadnak?
– Hírességet, népszerűséget, elismerést.
6. Tettél valaha is olyat, amit
megbántál?
– Nem emlékszem ilyenre.
7. Milyen számodra az ideális szerető?
– Normális, komoly gondolkodású, rendes, megbízható személy.
8. Kit vágnál pofon a legszívesebben?
– Nincs olyan ember.
9. Milyen számodra egy szép
este?
– „Esti kiállításom” egy kedves
lány vagy szerető családom társaságában.
10. Mi volt a legrosszabb, amit
valaha írtak rólad?
– Amikor hazugságokat írtak.
11. Mi a hobbid?
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SZENT KARÁCSONY
Buzgó lelkem előtt tündéri kép ragyog,
Szent érzelmek között elmém elandalog.
Édent varázsol rám dicső aranyálom…
De nem csoda, hisz itt van a karácsony.
Szeretet ünnepe! Epekedve várlak,
Mint tavasz jöttét zubogó patak.
Béke olajága vagy, égi boldogságom…
Kedvem százszoros, mert itt van a karácsony.
Családok ünnepe! Megkondul a harang.
Mintha magából, a mennyből jönne a hang,
Minden búm elszáll csöpp cinege szárnyon,
Földön túl lebegek, mert itt van a karácsony
A kisgyermek Jézus égi mosolygása,
Gyémánt fellegeknek tündér szivárványa,
Hit és béke ragyog most e tájon,
De nem csoda, hisz itt van a karácsony!

ÚJ ÉVI VÁGY!
Bárcsak én lehetnék ez az újesztendő!
Be megmutatnám, mi volna teendő.
Átalakítanám az egész világot,
Élvezve is ám mind a boldogságot.
Legelőször a hitetlenség éjét
Söpörném el! Szűnjön a sötétség!
Majd meggyújtanám a hit napját, hogy égjen
Örökös világgal e földkerekségen.

ANGYALI ALLITERÁCIÓK
Halkan hulló hópihék
Száz szirom száll szerteszét
Puha pihe fehér fátyol
Angyali áldás Jézuskától
Kis karácsony Isten áldjon
Béke legyen a világon
Lelkünk lángja fel-fellobban
Szívünk hangja meg-megdobban
Gyertyát gyújtunk, kanóc sercen
Viasz csöpög, csurran cseppen
Csillagszóró csillan, villan
Jégvirág az ablakunkban
Kemencében fények futnak
Lángmanócskák ki-be jutnak
Télnek tüze reccsen, roppan
Belül bizony jó meleg van
Két gyermekem két kezemben
Szívük dobban szemük rebben
Várják haza kis Jézuskát
Hoz-e babát, patronpuskát
Éjfél előtt minden megjön
Sok-sok játék nagy az öröm
Színes szalag díszes doboz
Aranyalma fenyőtoboz
Kiskarácsony Nagykarácsony
Körülöttem kis családom
Minden itt van mire vágytam
Áldott legyen az én házam.
Halkan hulló hópihék
Mondanék még egy misét
Legyetek hát boldogok
Mint égben az angyalok.

MEGJELENT! M ERCZEL E RZSÉBET: ÜLLŐI KRÓNIKA c ÍMŰ VERSESKÖNYVE
Versek Üllő történetéből a Honfoglalástól napjainkig / Üllői művészek illusztrációival
Ára: 250 Ft / MEGVÁSÁROLHATÓ A VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Kitépném szívekből a bűnt gyökerétől,
Lángolva reménytől és szeretettől,
Ezt tenném mindenben leges legelsőnek…
Miért is nem születhetek én újesztendőnek?
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MERCZEL ERZSÉBET

MECÉNÁS HANGULATOK

Üllő, 2003. december 5.

Angyalok, Angyalok
Gyertek le a földre
Hozzatok áldást
A Karácsony éjre
Békét ragyogást
Az új esztendőre
S ha lehet még:
Egy óriási zsák
Szeretet is kéne!

És felmutatjuk!
Mert mi tehetünk róla
Hogy megfakult létünk
Legszebbik csillaga
A bűnöket nekünk kell
Tisztára mosni
Kis Jézuskának
Újra helyet adni!

Ha másként nem
Felnyúlunk, – vagyunk
Még egy páran
Ebben a kerek egy gyönyörű
Földi hazában –,
S letöröljük róla
A port és a szennyet
Ami szívet lelket
Gondolatot ellep

(BALASSAGYARMATI MÉSZÁROS ÁGINAK)

RENDHAGYÓ KÖNYÖRGÉS SZERETETÉRT
Látod?!
Újra itt van Karácsony
Hóval vagy hó nélkül
– Olyan mindegy –
Álomcsengő csüng a kopasz fákon
A szeretetet nem találom
Talán rossz lett a látásom
Fülembe is csak a jajok zúgnak
Mit mondjak majd a jászolban fekvő
Kis Jézusnak?!
Hogy nem ezt akartam?!
De hol van a többi?!
Az emberszívekbe nehéz belelátni
Becsukódtak a kapuk
Istállók sem nyílnak
Hogy adunk szállást így
A kis Jézusnak?!
S hol fogadjuk a Királyokat
Akik talán jönnek
Aranyat tömjént mirhát
Hoznak a gyermeknek?
Heródes sarjai
Uralják a földet
Nem kímélik nyomorítják
Testünket lelkünket
Jaj, te Karácsony!
Olyan jó lenne
Ha Betlehem csillaga
Ugyanúgy fénylene
Mint valamikor régen
Tündéri „mesében”
Az emberek legszebbik
Emlékezetében

GULYÁS GIZELLA

KARÁCSONY

Szürke téli estéket
fehérre fest a hó.
December nagy ünnepe közeleg:
KARÁCSONY! Arany, ezüstcsillogó.

Én mégis a zöldjét szeretem,
fenyője illatát,
S a jelet az égen,
a Messiás lángoló csillagát.

A zöldje reménység,
hogy lesz még jövője Embernek,
napján a szeretet tüze ég
s elhallgatnak a fegyverek.

Oly’ nagyon várjuk!
S hogy milyen lesz, előre nem
tudható.
Csodát hoz? Megváltást? Békét?
Mit fed fel az olvadó hó?

Mi kellene a világnak?
Pénz? Jólét? Fényűzés?
Vagy „másikratalálás”
s együtt a „jövőbenézés”?
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Üllő, 1995. december

Mindenki vágya szerint kérje
mit hozzon számára,
s maga tegyen érte,
hogy legyen jobb világa!

MEGJELENT! M ERCZEL E RZSÉBET: RÁKÓCZI 1906–2006 c ÍMŰ ORATÓRIUMA
Szemelvények II. RÁKÓCZI FERENC FEJEDELEM életének történetéből / Zenés versekkel
Ára: 350 Ft / MEGVÁSÁROLHATÓ A VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
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SZAVAK

MECÉNÁS HANGULATOK
DE VILLA ERNESTO CELESTE

Némán zuhannak egyenként alá,
Egy sem sikolt, hisz mindegyik halott.
Egymáson szépen, csendben elterülnek,
Némelyik zöld még, de élettelen.
Kell a takaró télire a földnek,
Ők melegítik - a levéltömeg,
Hogy a Földnek szíve meg ne fagyjon,
S tavasszal benne új élet fakadjon.

A szó, játékos őszi takaró, vagy metsző patyolat,
A szellem esti keresztfáján rajzó gondolat,
Az új királynő magányán, s az osztódás keservén,
Repülő vörös nász vadméhek lila egén.
Befogni az érzés hollóröptébe nem lehet,
Lépj be és birkózz velem őrjítő kikelet.
Újra remeg a levegő, hol kezed integetett.
Már nem kell a szó, ágyadra boruló óriáslepke
Az emlékezet!
Lehetnél szent, apáca, avagy prostituált,
Fölismertelek volna úgyis évszázadokon át.
Kering a nyárban köszörű,
Szívemben szikraesés,
Feküdtél sújtó fény alá,
Már nem fáj a fölismerés.
Te arcom nélkül nem hittél nekem, féltél.
Ha már minden lélekkel együtt éltél.
Te vagy a kereszt és a szívedbe hatoló szög.
Áldás a kárhozatra és a testünket befedő rög.

Az Üllői Harmónia Zeneiskola Szülői Egyesületének támogatására
az Üllőn alkotó művészek felajánlották alkotásaikat ÁRVERÉS re.
Kérjük, licitáljon Ön is. A képek megtekinthetők: www.he.atw.hu/licit

Az ÜLLŐI NYOMDA vállalja bármilyen típusú nyomtatványának
elkészítését a grafikai tervezéstől a kivitelezésig, rövid határidőre, korrekt árakkal. BÍZZA RÁNK MAGÁT ILLETVE CÉGÉT!
Boríték, levélpapír, szórólap, névjegykártya, könyv, prospektus,
üzleti és más nyomdatermékek.
Gara György nyomdavezető 06-20-364-9298 Üllő, Mező u. 81.

Karácsonyi gyertya fénye
Arany gömbről visszapattan,
Végig gurul a fenyőfán,
Apró fénycsillag alakban,
Szemet kápráztatva ragyog
Tündöklő kis csillag-özön.
Míg a csodás jelenséget
Lelkem gyönyörködve issza,
Minden arany-gömböcskéből
Kis unokám, szép mosolya
Köszön vissza.

ELSŐ KARÁCSONYODRA

MAGASHEGYI TAMÁS
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LESLIE ÜLLEI

PRÓZA-PERCEK

(La Fontaine után SZABADON)

A PRÜCSÖK ÉS A HAGYMA

15

Egyszer egy szép napon találkozik a mezőn a Prücsök és a Hagyma. (Nem elírás, ez az igazság.) Nézik egymást elhűlve, ilyet még egyik sem látott.
– Ez nem lehet! Nincs is hegedűje, meg nem is ugrik, pedig hasonlít rá… – így a Hagyma.
– Mi a manó! Hát ez meg hogy megnőtt! Kisebb volt mint én, amikor utoljára láttam és nem volt ilyen büdös! –
gondolta a Prücsök. – De ha már így összejöttünk, talán be kellene mutatkoznunk… – morfondíroztak szinte egyszerre.
– Hát te ki vagy és mi járatban itt a mezőn? - kérdezi a Hagyma.
– Nevem Prücsök és egy régi ismerősömet keresem, Hangya a neve. Szabad tudnom kihez van szerencsém?
– Hagyma a becsületes nevem és kijöttem ide a mezőre egy kis hegedűszót hallgatni, de a Tücsök sehol. Neki kéne itt lenni és nem neked. Tényleg! Neked nincs hegedűd?
– Nem, az egy másik mese. Én Prücsök vagyok és nem Tücsök. Mondd csak! Biztos Hagyma vagy és nem Hangya?! – kérdi a Prücsök, miközben majdnem elalélt a hagymaszagtól.
– Talán van egy kis etimológiai hasonlóság, de én növény vagyok a hangyák meg… Állatok! – mondja a Hagyma
és hirtelen megszédül saját illatától.
– Istentelen büdös van itt! Csak nem te vagy? – kiált a Prücsök félig ájultan, mert már nem bírja tovább.
– Sértegetni merészelsz te kis Prücsök?! Szentségit a vonóba! Kard ki kard! – húzza ki magát a Hagyma, pedig ez
már neki sem könnyű.
S még mielőtt egymásnak esnének, hirtelen gyönyörűséges hegedűszó hallatszik az erdő felől. Elhűlve hallgatják
a zenét. Közelebb merészkednek a hanghoz, s elhűlve látják amint egy igazi tücsök Paganini Dongóját játssza! MOLTO
VIRTUOZO CONCERTO GROSSO! Körülötte hangyák ülnek és behunyt szemmel, átszellemülten hallgatják.
– Jézus anyja! Ne hagyj el! Mindjárt itt a tél, ezek meg transzba estek, ahelyett, hogy télirevalót gyűjtenének! – kiáltja egy öregúr, aki a fa alatt ülve nézte végig az eseményeket.
– Most írhatom át az egészet! – dohogott magában La Fontaine, hiszen eddigre biztos kitaláltátok, hogy ő volt az
erdei kukkoló, aki titokban megleste a bogarakat, állatokat, azután hazament és leírta, amit látott.
Hát így született meg az eredeti, az igazi mese, a TÜCSÖK ÉS A HANGYA. Korabeli francia lapok kiadták írásait, így
azután nemcsak az erdőben, hanem az újságokban is megjelentek néha az öregúr írásai. Állatmeséi később könyv
alakban többször is megjelentek (fordította: Babits Mihály), de tudomásom szerint ezeket állatok nem olvasták.
A Prücsök és a Hagyma további sorsáról nem maradtak feljegyzések, életük homályba vész, mint romló fának ága.
A Nagy Író, La Fontaine önéletrajzi írásaiban találhatunk bizonyos utalásokat a „Forrásmunkák” című fejezetben.
Intermezzóként megemlíti, hogy késő öregkoráig kijárt az erdőbe és néha találkozott a Prücsökkel és a Hagymával.
A Hagyma évek során egyre büdösebb lett, a héja szép lassan levált és ő ott állt pórén, meztelenül. La Fontaine
ekkor látott életében először póréhagymát közelről. „Meg voltam döbbenve!” – írta szemérmesen az epilógusban.
További irodalomtörténeti kutatások kiderítették a Prücsök szomorú végét. Élete hátralévő részében féltékeny volt
és deprimált, amiért kimaradt a meséből és sohasem tanult meg hegedülni. Ezzel együtt én azt gondolom, talán mára elég is a meséből.
Kedves Olvasó! Itt abbahagyom az írást, de Te csak folytasd tovább az olvasását. Olvass valami könnyűt, elbűvölőt,
például francia állatmeséket, amiket La Fontaine írt, (fordította: Babits Mihály).

KÉSZÍTTESSEN FESTMÉNYEKET (PORTRÉT, TÁJKÉPET, FESTMÉNYMÁSOLATOKAT)!!! Az Üllői Mecénás
Művészeti Klub tagjai vállalják megrendelésre festmények, grafikák, készítését rövid
határidőre! Kitűnő karácsonyi ajándék!!! Érdeklődni: Sárándi Tibor 06-30-957-8637

mecenas-nov.qxd
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– KÉSZÜLJÜNK KARÁCSONYRA!

– kontúr matrica-üvegfesték
– átlátszó fólia vagy üveglap

– kitöltő matrica-üvegfesték
– fekete filctoll, fültisztító pálca

Karácsony közeledtével szeretnénk egy-egy tippet adni, amit házilag, saját kezűleg is elkészíthetnek kicsik és nagyok egyaránt.
Készítsünk ablak-matricát! Advent idejére érdemes az ablakunkat díszíteni üvegmatricával, amit saját kezűleg is elkészíthetünk.
Ami kell hozzá, azt írószerboltokban, játékboltokban, nagyobb áruházakban vagy hobbiboltokban lehet beszerezni.
HOZZÁVALÓK:

A

K R E A T Í V – H O B B Y T E R M É K E K
G A B I K Ö N Y V E S B O LT BAN KAPHATÓK! ÜLLŐ, PESTI ÚT 71.

Először meg kell venni a festéket. Ez egy vizes alapú anyag, világító, intenzív színekkel,
amely használható üveg, fólia és mázas kerámia felületekre is. A festékcsomag kétféle festékből áll, úgy mint kontúr és kitöltő festékből. Előbbi a rajz kontúrját, utóbbi a színes kitöltő
matrica anyagot adja.
Első lépésben meg kell rajzolni egy papírra a mintát. Ha kicsit lustábbak vagyunk, vagy
nincs ötletünk akkor merítsűnk más forrásból. Kifestő és mesekönyvekből rajzoljunk ki ábrákat, de direkt erre a célra lehet kapni könyveket is sablonokkal.
Túl nagy fantázia nem kell a megrajzoláshoz, törekedjünk minél egyszerűbb ábrára. Én egy
karácsonyfát választottam a közeledő ünnep hangulatához.
Az rajzot másoljuk át nagyobb méretben egy rajzlapra lehetőleg fekete filctollal. Erre egy megfelelő méretű üveglapot,
vagy írásvetítő fóliát tegyünk, amely a matricánk hordózó felülete lesz.
Rajzoljuk át a vonalakat kontúr festékkel, egyenletesen
nyomva a flakon oldalát. Ügyeljünk rá, hogy a vonal folyamatos legyen, különben ki fog folyni a kitöltő festék.
Fontos, hogy vízszintes helyen hagyjuk megszáradni a
kontúrt (kb. 2 óra), mert különben megfolyhat. Ezért nem lehet közvetlenül az ablakra festeni.
Következő lépésben töltsük ki a kontúrok belsejét tetszőleges színű kitöltő festékkel.
Ügyeljünk rá, hogy egyenletes legyen a festék eloszlása. Ne legyen se túl vékony (akkor elszakadhat), se túl vastag (akkor nem lesz elég átlátszó és ki is folyhat). Ha túl szerteágazó
a képünk mintája, töltsük ki átlátszó kitöltő festékkel a közöket, hogy könnyebb legyen lehúzni a fóliáról és felragasztani. Kis gyakorlás után a színeket keverhetjük is. A gazdaságos
felhasználáshoz érdemes variálni a kétféle kiszerelést, a többet használt színekből az igen
kedvező árú 120 ml-es festéket, a kevesebbet használt színekből pedig a 30 ml-est.
Hagyjuk száradni a matricát (kb. 5–6 óra). Ha megszáradt átlátszóvá válik és nem ragad. Vigyük az ablakhoz, ügyesen húzzuk le a fóliáról, s ragasszuk fel a kívánt helyre. Kis halvány fényű lámpával megvilágítva kintről még csodálatosabb hangulatot nyújthat.
– ST –
Kellemes szórakozást és boldog ünnepeket kívánok!
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A XIX. század végén az impresszionizmussal párhuzamosan működő alkotók csoportját nevezik posztimpreszszionistának. Nem egységes stílus, inkább csak egy művészettörténeti korszakjelző kategória. Legismertebb képviselői: Vincent van Gogh, Paul Gaugin, Toulouse Lautrec,
Cézanne, Seurat, stb. de magyar képviselője is van Csontváry Kosztka Tivadar illetve Rippl-Rónai József személyében. Sőt, szobrászok is tartoznak ide. Pl. Rodin, vagy Meunier. Mellettük Gaugin és Degas is foglalkoztak szobrászattal.
A posztimpresszionisták magukat sem tartották külön, egységes stílus képviselőjének, sőt többen együtt állították ki műveiket az impresszionistákkal. Festményeiket fokozatos eltávolodás jellemezte a valósághű ábrázolástól, inkább a kompozícióra helyezték a hangsúlyt, és
nem a fények megragadására vagy a szabad ecsetkezelésre. Ezt a korszakot egyfajta világnézeti válság jellemezte, aminek következtében ismét megerősödött a romantika ideája, a művészet 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 az impresszionizmus újításai előtt is értetlenül állt. A kritikusok gúnyt
űztek a művészekből, akik értékesíteni sem tudták műveket. Például Van Gogh élete utolsó két és fél évében, több
mint 450 festményt készített, de csak egyetlen képet tudott a műkereskedéssel foglalkozó fivére értékesíteni.
A két világháború között azonban változás állt be a
szemléletben. A műgyűjtők kezdték elfogadni és megszeretni ezeket az új stílusú alkotásokat. Ma már elképzelhetetlenül sok pénzt képesek áldozni egy-egy korabeli, alkotásért. 1990-ben Van Gogh egyik festményéért (talán az
egyik napraforgó) 82,5 millió dollárt (több mint ötezer darab jól felszerelt középkategóriás autó ára) fizetett egy ismeretlen licitáló.
Gaugin a tiszta színek alkalmazásával vált híressé,
sok XX. századi festő merített ihletet alkotásaiból. Cézanne-t a kubisták illetve az expresszionisták követték.
Seurat a pointillista, divizionista irányzat megteremtője
volt. Képeit tiszta színek apró pontjaival építette fel, miáltal a színek optikai szintézise nem a festő palettáján jön
létre, hanem csak a néző szemében.
Összefoglalva: a posztimpresszionisták közé sorolt
művészek nem egységes szemléletben alkottak, ellentétben például az Impresszionistákkal, ezért az ő alkotásaik
nyitottak utat a XX. század számos avantgard mozgalmának, amelyekről egy-egy későbbi számunkban szintén ol– ST –
vashatnak majd.

MŰVÉSZETI STÍLUSISMERTETŐ

ulturális folyóirat lévén egy olyan rovatot is útjára indítunk, amelyben különböző korok szerteágazó képzőművészeti STÍLUSIRÁNYZATAIVAL ismertetjük meg olvasóinkat A reneszánsztól a barokkon és rokokón át a modern
és kortárs irányzatok egy-két képviselőjén keresztül bemutatjuk az adott kor egy-egy kiemelkedő stílusát. Lesz
néhány nagyobb irányzat, amelyet nem lehet csupán egyegy művész nevéhez kötni.
Ilyen a manapság talán legismertebb képzőművészeti stílus az IMPRESSZIONIZMUS is. Van ugyan néhány vezéregyénisége, mint Monet, Renoir, Pisarro, Sisley, de kevesen tudják, hogy az impresszionizmusnak voltak előfutárai, illetve magyar képviselői is. Talán nem sokan tudják,
hogy Munkácsy Mihály is készített impresszionista jellegű
képeket, bár később ő maga lett ennek az irányzatnak a
legnagyobb ellenzője.
Vannak művészek, akik nem köthetők igazán egy stílus mellé, mert stílusa nem képviselt irányzatot (pl. Munkácsy), vagy élete során számos irányzatban alkotott maradandót (pl. Picasso). Ők külön fejezet érdemelnek.
Célunk: a képzőművészeti stílusok bemutatása és
megismertetése mellett (a kronológiát mellőzve), hogy a
modern, illetve kortárs irányzatokban készült alkotások
ihletését és kialakulását is ismertessük, hogy olvasóink
könnyebben megfejthessék a számukra olykor idegen,
érthetetlen alkotások titkát. Azt nem tudjuk vállalni, hogy
részletes leírást adjunk minden művészről és minden alkotásról, mert lehetőségeink korlátozottak, csupán kis
ízelítőt nyújtunk, illetve felhívjuk a figyelmet a művészeti
szemléletek változásaira.
POSZTIMPRESSZIONIZMUS Elsőként azért erről az irányzatról
írok, mert ennek a képviselői manapság a leghíresebb
művészek, de az ihletésükről és stílus-jellemzőiről már
kevesebben tudnak.

Vincent Van Gogh: Íriszek

KERETEZTESSE BE OLCSÓN A BIRTOKÁBAN LÉVŐ FESTMÉNYEKET, GRAFIKÁKAT,
EGYÉB MŰVEKET! Támogassa ezzel is az Üllői Kultúráért Alapítványt!
RÉSZLETEK : S ÁRÁNDI T IBOR 06-30-957-8637
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MESE A KARÁCSONYRÓL,
AZ ÖNFELÁLDOZÁSRÓL ÉS A SZERETETRŐL...

KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR A PENNY MARKET PARKOLÓJÁBAN
2005. december 18-tól és 23-ig napnta 10–19 óra között az ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB
tagjainak alkotásaiból. MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

19

Készen vásárolt kerek PISKÓTATORTÁból készíthető (ha nem, hipp-hopp, SÜTÜNK EGYET 6 TOJÁSból). A
torta tetejéről levágunk egy kb. 1 cm vastag lapot. A belsejét szépen kiszedjük úgy, hogy kb. 1
cm falvastagság azért maradjon és a „keretet” meglocsoljuk 1/2 DL RUM felével és 1/2 DL TEJ keverékével. Egy kis lábaskában 1 TOJÁSt habosra keverünk 15 DKG PORCUKORral, hozzáadunk 1 DL
ERŐS KÁVÉt és 2 EVŐKANÁL KAKAÓPORt, melyet gőz fölött állandóan kevergetve forrásig hevítünk. A
tűzről levéve, még melegen belekeverjük a 10 DKG VAJat, az ELMORZSOLT TORTABELSŐt, a 1/2 DL RUM
MEGMARADT RÉSZét, az előzőleg megáztatott, lecsepegtetett 5 DKG MAZSOLÁt és a legvégén az apróra vágott 5 DKG DIÓt. Ezt a jól összedolgozott finomságot visszatöltjük a torta „hasába”, ráillesztjük
a levágott fedőlapot és a remekművünket befejezve CSOKOLÁDÉMÁZzal, vagy PUNCSOS CUKORMÁZzal
bevonjuk. Hideg helyen 1 napig tartjuk, hogy az ízek jól összeérjenek, majd a tálalásnál a tortaszeleteket bőségesen díszítjük TEJSZÍNHABbal. A karácsonyi hangulatot tetézhetjük még, hogy a kész
tortát kevés KÓKUSZRESZELÉKkel meghintjük, melyek, mint hulló hópelyhek visszaköszönnek asztalunkon.
MAYA
Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok!

KARÁCSONYI „MARINKA” TORTA

Az elfogyasztott húsétel után jöhet a sok-sok finom sütemény. Most egy egyszerűen elkészíthetőt
szeretnék megismertetni önökkel. A név talán nem is olyan lényeges, de nevezhetjük „Marinka” tortának is.

Az étel elkészítéséhez szükség van egy közepes méretű őzgerincformára. A PULYKAMELLből ezen finomságokhoz kb.: 60–70 DKG szükséges, melyet a felszeletelés után kicsi FOKHAGYMÁS TEJbe 1–2
órára, az elkészítésig beáztatjuk. A BACON SZALONNÁval (melyből KB. 25 DKG szükséges) kibéleljük a
formát, és ebbe legelőször belerakjuk a VEGETÁval, pici OREGANÓval ízesített hús szeletekből egy
sort, erre teszünk egy sor FÜSTÖLT-FŐTT TARJÁt, (melyből szintén 25 DKG szükséges) majd mindezeket követi egy sor szeletelt trappista sajt, amiből szintén 25 DKG szükséges.
A hozzávalókat addig rétegezzük, amíg elfogynak, majd utána a szalonna szeleteket visszahajtva kb. 45–55 percig sütjük 160 fokos sütőben.
Készre sütés után forrón szeletelve tálaljuk. KÖRETként adhatunk mellé TEJSZÍNES BURGONYÁt vagy
MAJONÉZES BURGONYASALÁTÁt. Az ízesítést más fűszerekkel is megtehetjük a családi hagyományok
alapján.
Fogyasszák jó étvággyal!

RAKOTT-BORÍTOTT PULYKAMELL

Közeledik az év legszebb ünnepe a KARÁCSONY. Házunk kívül-belül feldíszítve, szeretteink ajándéka átadásra várakozik rejtekhelyén. Szívünk minden melegével készülünk az ünneplésre, az ünnepi étel elkészítéséhez, melyhez most egy pulykamell filéből készült receptet szeretnénk megosztani önökkel.

V

FELDOLGOZÁSA

ajándék... Semmi. A lány nagyon elkeseredett. Lám, hiába éltem. Itt kell befejeznem. Mi lehet a szerelmemmel? kesergett.
Elérkezett Karácsony, a szeretet
ünnepe. Az egész föld ünnepelt, s
boldog volt, hiszen gyermek született, fiú adatott nekünk. Mindenki boldog volt... Mindenki... Mindenki? Nem. Ott, ahova a fiú-fenyő került, veszekedés volt. A
pénz. Már megint a pénz. S
a férj otthagyta feleségét
karácsony szent ünnepén.
Eközben a másik családnál nagy szeretetben
voltak. Lehet, hogy nem
volt ajándék, de sokkal
többet kaptak a gyerekek: szeretetet. Azt,
aminél több nem adható.
Elérkezett Vízkereszt ünnepe, s a
két fa a szénégetőnél találkozott.
Hiába éltem – kesergett a fiú. Á, dehogy – szólt a
lány – nem az a lényeg, hogy gazdag
vagy, vagy éppen szegény, hanem
csak annyi, hogy szeretettel vagy-e a
másik iránt. Szeretettel a másik iránt.
DUDÁS RÓBERT GYULA

A VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSI IDEJE:
hétfőn, kedden és csütörtökön 10.30–18.00; SZERDÁN ÉS VASÁRNAP ZÁRVA
pénteken 8.00–16.00; szombaton 8.00–12.00

alamikor réges-régen az erdőben
élt két fenyőfa. Együtt cseperedtek
fel, együtt nőttek. Az egyik fiú volt, a
másik lány. Nagyon szerették egymást.
Úgy érezték minden az övék. Övék
az erdő, övék a kismadár, mely rájuk szállt, s minden, minden. Jött
a tavasz, minden kizöldült mellettük. Jött a nyár, jött az ősz.
Majd jött a tél, s jött az ember. Sokáig bolyongott az
erdőben, majd meglátta ezt
a két fát, s vette a fejszéjét.
Kivágta őket. Fájtak a
csapások, de talán az
még jobban, hogy
szétszakítják őket.
A piacra kerültek, s ott eladták
a két fenyőfát. A
fiú egy gazdag
családhoz került, s
a nagy gazdagság, a sok
ajándék, a
rengeteg dísz
hamar elfelejtette vele szerelmesét. Sok – sok
díszes ajándék került alá. S, boldog
volt. Hát igen. Ez az igazi élet! – gondolta.
Eközben a lány-fenyő egy szegény
családnál állt. Néhány vacak kis dísz,

18
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HIRDETÉSEK
●

K U LT U R Á L I S A J Á N L AT O K

AZ Üllői Mecénás Művészeti Klub munkájának anyagi támogatásához egy alapítványt hoztunk létre.
A befolyt összegből szeretnénk színvonalas, tartalmas rendezvényeket szervezni, és a valódi kultúrát eljuttatni mindenkihez. Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák alapítványunkat.
.
Segítő szándékukat, kérjük, jelezzék alábbi elérhetőségeinken:
.
.
Merczel Erzsébet 06-30-957-3175 vagy Horváth Gyuláné 06-20-423-0463
.
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub legfőbb célja, hogy városunkban, illetve szűkebb régiónkban felkaroljuk a tehetséges, művészlelkű embereket, illetve folyamatos rendezvényekkel minden kor. osztálynak lehetőséget biztosítsunk az önkifejezésre és a tartalmas szórakozásra egyaránt. .
Terveink között szerepel egy ALKOTÓHÁZ létrehozása, ahol művészeti, kézműves, színjátszó és irodalmi foglalkozásokat is tartanánk. Ehhez olyan központi helyen lévő ingatlant keresünk, amely
.
üres, vagy több kiadó helyiséggel rendelkezik. A bérlést hosszabb távra tervezzük.
.
.
Kérjük, ha van ötletük, vagy konkrét javaslatuk jelezzék felénk!
.
Merczel Erzsébet 06-30-357-31-75, vagy Sárándi Tibor 06-30-957-8637
PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMAJÁNLÓ
MECÉNÁS KARÁCSONYI PROGRAMAJÁNLÓ:
– December 18. ( ARANYVASÁRNAP ) Fenyőünnep – a város központjában 15 órától;
– December 19. ( HÉTFŐ ) Fenyőünnep – a város központjában 15 órától;
– December 23. ( PÉNTEK ) Fenyőünnep – a város központjában 15 órától.
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB TAGJAINAK ALKOTÁSAIBÓL
DECEMBER 18-től 23-ig (vasárnap–péntek) 10–19 óra között a Penny Market parkolójában.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR
– GÁBOR ÉVA MÁRIA SZOBRÁSZMŰVÉSZ kiállítása november 22-tól december 3-ig;
– GANZER KATALIN FESTŐMŰVÉSZ kiállítása december 8-tól december 22-ig;
– ÜLLŐN ÉLŐ GOBELIN-KÉSZÍTŐK gyűjteményes kiállítása 2006. január.

AZ ÜLLÕI MECÉNÁS

KÖVETKEZÕ SZÁMÁBÓL:

GABI KÖNYVESBOLT ajánlata: Márai Sándor: FÜVES KÖNYV
Olyasféle ez a könyv, mint a régi füveskönyvek, amelyek egyszerű példákkal akartak felelni a
kérdésekre, mit is kell tenni, ha valakinek a szíve fáj, vagy elhagyta az Isten. Nem eszmékről és
hősökről beszél, hanem arról, aminek köze van az emberhez. Írója tanulva akarja tanítani
embertársait tanulva a régiektől, a könyvekből, azokon keresztül az emberi szívből az égi jelekből.

●

TAVASZVÁRÓ ● BEMUTATJUK De Villa Ernesto Celeste-t (ÜLLŐN ÉLŐ GRAFIKUSMŰVÉSZ),
Zöldi Valériát (FESTŐ) és Merczel Erzsébetet (IRODALOM) ●
ÜLLŐI KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZLEMÉNYEI ● ÁLLANDÓ ROVATAINK ●

●

ÜLLŐI MECÉNÁS ● AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ,
KULTURÁLIS, TÁJÉKOZTATÓ LAPJA ● Szerkesztőség: 2225 Üllő, Gyár u. 37. ● Tel.: 06-30-357-3175
R ● NYOMTATÁS: PREDICHAM NYOMDA ● NYOMDAVEZETŐ: GARA GYÖRGY ● 2225 ÜLLŐ, MEZŐ U. 81. ● TEL.: 06-20-364-9298
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