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AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB NEGYEDÉVENKÉNT
MEGJELENŐ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
8. Szám / 2007. II. negyedév
Szerkeszti: Sárándi Tibor, Németh Zoltán
és az ÜMMK

Kedves Olvasók!
Megint itt a tavasz, itt a jó idő. Lehet lengébben öltözni, dolgozni a kertben
és már minden ház körül hallható a fűnyírómotor hangja.
A dolgos hétköznapok után jó az árnyékos kertben megpihenni egy itallal a
kezünkben. Vannak, akik ház körüli munkával töltik a szabadidőt és sokan
aktív programokat keresnek. Kirándulnak, kerékpároznak, esetleg hosszabb
időre elutaznak. Ha nem szeretne kimozdulni a Városból, de mégis érdekli
mi történik lakóhelyén, számos programmal találkozhat.
Idén is sok-sok lehetőség adódik az aktív pihenésre, szórakozásra és
kulturális kikapcsolódásra. Az Árpád napok rendezvényekkel gyakorlatilag
megkezdődött a nyári kulturális és szabadidős programok sora. Hétről hétre
sokan dolgoznak, hogy mindenki megtalálja a számára kedves programot.
Számos rendezvény volt eddig a Közösségi házban, április végi hétvégén
több érdekes program volt és még sok-sok rendezvény ezután lesz.
Említhetem itt a Csülökfesztivált május 27-én a Seprűs portán, a Gomb
színpad előadását június 24-én a Közösségi házban, a hagyományos
Tűzoltó napot június 30-án a Dóra majorban, az augusztus 20-i
rendezvényeket városszerte /egybekötve az első patkolókovács fesztivállal/,
de számos programmal vár mindenkit a Közösségi ház, a Zeneiskola is, és a
Mecénás Klub is szervez idén még négy kiállítást a Könyvtárral közösen.
Júniusban elindítjuk kézműves alkotóházunkat, ahol kreatív technikákkal
ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Ezek jó részével szabadtéri
programjainkon is találkozhatnak. Festő szakkörünket is beindítjuk, ahová a
festészet és a rajzolás iránt komolyabban érdeklődő helyieket várunk,
korhatár nélkül.
Reméljük, idén is sokan fognak eljönni az Önöknek szervezett
rendezvényekre és a nehéz gazdasági helyzet ellenére gazdag
programokkal zárhatjuk le ismét a nyári idényt.
Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!
- Szerkesztőség -

Elkészült az Üllői Mecénás Művészeti Klub új honlapja, ahol leendő
és már lezajlott tevékenységeinkről, magunkról és Alapítványunkról találhatnak információkat.

www.ulloimecenas.hu
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Év eleji szomszédolás

Árpád napok Mecénás szemmel

Monorierdei jótékonyság

Idén harmadik alkalommal indult útjára és
2007. március 13-án 17 órakor nyílt meg a
Szomszédolás kiállítás-sorozat kiállítása a
Vargha
Gyula
Városi
könyvtár
Kiállítótermében. A rendezvény negyedik,
utolsó állomásához érkezett. Felsőpakony,
Vecsés és Gyál után nyitott Üllőn a négy
település 7-7 alkotójának válogatott
műveiből álló vándorkiállítás.

Idén a Mecénás Művészeti Klub alkotói is
részt vettek egy kiállítással az Árpád
Fejedelem
Általános
Iskolában.
A
programbeosztás nem volt túl szerencsés,
mivel a kiállítás eredeti megnyitója 14-óra,
egy időbe esett egy, a Közösségi Házban
rendezett programmal. Így csupán pár
tucat gyerek és felnőtt mellett néhány
„mecénás”, tanító és képviselő volt jelen.
Röviden beszámoltunk idei munkánkról és
terveinkről, majd megnyitottuk a kiállítást.
A program szerint, a Pedagógus kórus
műsora 17 órakor kezdődött, amire
megérkezett a kíváncsi közönség is. A
fantasztikus énekszámok után Hamikus
Ferencné az iskola igazgatója felkérte
Sárándi Tibort a Mecénás Klub vezetőjét,
hogy a kiállítás és az Árpád napok
alkalmából mondjon egy kis beszédet.

Monorierdőn az iskolában jótékonysági
bált rendeztek. Máté Mártika a Gombai
Művelődési Ház vezetője keresett fel a
kéréssel, hogy nincs-e kedvem egy képet
felajánlani a rendezvényre. Őszinte
örömmel vállaltam a felkérést és festettem
egy képet, amire licitálni lehetett. Sajnos

A kiállítás sorozat 2005-ben indult VecsésGyál,
majd
2006-ban
Vecsés-GyálFelsőpakony
részvételével,
és
idén
csatlakozott Üllő is. A szervezők reményei
szerint pár év múlva egy egész térséget
összefogó, teljes évi kiállítás-sorozattá növi
majd ki magát a rendezvény.
Az üllői kiállítást Kovács István Üllő Város
Alpolgármestere nyitotta meg. Utána a
Napsugár Napközi otthonos Óvoda
növendékeinek, az Árpád fejedelem
Általános Iskola tanulói előadását majd
Kajos Zsuzsanna szavalatát hallhattuk.

Közben Sípos Klaudia furulyán és Hera
László gitáron játszott.
A kiállításokon 29 képzőművész vett részt.
A művek többnyire festmények és grafikák
voltak, de megcsodálhattunk nagyon szép
üvegfestményt is.
Üllőt Csorba Tamás Imre „Lánchídja”, G.
Horváth Boglárka „Szülői háza”, De Villa
Ernesto Celeste „Hintázó Gyermek”,
Medvedovszky Anna „Sebeim”, Sárándi
Tibor”Lépcsőház, Sugár Gábor „Kisjézus a
térben” és Szász Gyula „Dévai táj” című
alkotása képviselte. Meglepő módon az
üllői bemutatón volt jelen a legtöbb
érdeklődő.
Reméljük, jövőre még több állomása és
még nagyobb látogatottsága lesz a
programsorozatnak.
- Mecénás -
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egyéb elfoglaltságom miatt személyesen
nem tudtam részt venni az estén, de
tudom, hogy szép összegért kelt el a
festmény, amely a monorierdei óvoda
kiadásaihoz járul hozzá. Úgy gondolom,
hogy jótékonykodni nemes, felemelő és
örömteli dolog. Örülök, hogy ennyivel is
segíthettem.
- Sárándi -

A köszöntő végén az Árpád napok
alkalmából az önkormányzati Hivatal
részére
a
jelenlévő
Polgármester
Asszonynak átadta a Mecénás Klub
ajándékát, a két szabadon választott
polgármesterünk olajfestmény portréját. A
Polgármester
Asszony
meghatódva
ígéretet tett, hogy a festmények méltó
helyre fognak kerülni.

Az árpád napi ünnepség folytatásaként a
közösségért végzett munkáért tanárok, és
civilek mellett szervezetek, többek között az
Üllői Mecénás Művészeti Klub is Árpád
Emlékérmet
kapott,
amelyet
klubépületünkben,
elhunyt
elnökünk
fényképe mellé helyeztünk el.
Az ünnepség után fogadáson vettünk
részt, amely méltó befejezése volt a
hagyományos rendezvénysorozatnak.
- Mecénás -

„Sugárzó” sikerek
Sugár Gábor többek között a Mecénás
Művészeti Klubnak is a tagja. Sokan
ismerhetik egyedi, szürreális témájú képeit.
Gyűjteményes
kiállítások
mellett
rendszeresen tart egyéni kiállításokat is.
Legutóbb a West End Office irodaházában
volt tárlata. Itt figyelt fel műveire egy lelkes
főiskolai hallgató, aki művészeti dolgozatot
írt eddigi tevékenységéről és alkotásai
fejlődéséről.
A
cikk
megtekinthető
honlapunkon /www.ulloimecenas.hu/

Két éve csiszolja mesterségét a Magyar
Alkotóművészek
Társasága
jóvoltából
neves mesterek mellett és idén áprilisban a
szervezet hivatalosan is tagjai közé
választotta. Ezúton is szeretnénk sok sikert
kívánni neki további alkotásaihoz.
- ST -

PLUS 29 MAGAZIN MŰSOR, A TÉRSÉG TELEVÍZIÓS
MAGAZIN MŰSORA, ÜLLŐI HÍREKKEL, ESEMÉNYEKKEL
A MONOR TELEFON TÁRSASÁG CSATORNÁJÁN!
ADÁS: CSÜTÖRTÖK 19H ISMÉTLÉS: VASÁRNAP 15H, KEDD 19H.
EMAIL CÍM: WILLIAMS@WILLIAMS.HU
TEL 06-20-9-546-319

Különleges kiállítás Üllőn
De Villa Ernesto Celeste Üllőn élő festőművész,
grafikus, tanár kiállítása volt április 26-tól május
12-ig a könyvtár galériájában. A megnyitón,
Joseph Haydn darabokat adott elő zongorán, a
kiállító művész nevelt fia, Tegyei Zoltán, akit Üllő
a
Rákóczi
Oratórium
kapcsán
már
megismerhetett. A hivatalos megnyitó előtt, alsó
tagozatos, díjazott versmondók adtak elő egyegy verset.

Ernesto képeivel már néhány kiállításunkon
találkozhattak, de az igazán érdekes képeiből
csak most kaphattunk ízelítőt. Tavaly nyári
újságunkban már bemutattuk művészetét,
életének
állomásait
és
törekvéseit
is
megismerhettük.
Eddig több, mint 20 egyéni kiállítása volt szerte
Magyarországon. Külföldön is számos helyen
mutatta már be műveit. Ezen kívül 17 közös
tárlaton vett részt Magyarországon és külföldön
egyaránt, ha nem számítjuk, azt a 7 kiállítást,
amit mi szerveztünk. Épp itt volt az ideje, hogy
Üllőn is bemutatkozzon alkotásaival, hiszen itt él
közöttünk, ezért a helyieknek is meg kell
ismerniük.
Tavaly úgy alakult, hogy két betervezett
időpontot is el kellett halasztani, de most annál
nagyobb lelkesedéssel szerveztük meg. Meg kell
mondjam, hogy jó néhány képét már eddig is
ismertem, de megfelelő távolságból csak
néhány nagyobb, monumentálisabb alkotását
láttam. Ha kellő távolságból nézzük ezeket a
képeket, fantasztikus látványt nyújtanak.
Miniatűr grafikái önmagukért beszélnek,
azonban szürreális témájú monumentális
festményei még a laikus szemlélőt is lenyűgözik.
Néhány képét nézve nem kell különösebb
képzelőerő, hogy mondanivalóját megértsük,
azonban pár kiállított képéhez hosszabb idő kell.
Egy-egy alkotásán egy másik dimenzióba
lépünk, amely a mozgás és a dinamizmus
hatását keltik.
Ha véletlenül lemaradtak a kiállításról, akkor
Klubunk
honlapján
néhány
képét
megtekinthetik. www.ulloimecenas.hu oldalon
az „Alkotóink” menüpontban.

A júniusban induló festő- és rajzszakkört is
Ő fogja vezetni. A hagyományos rajzolás
és festés mellett művészi fogásokkal és
technikákkal
ismerteti
meg
az
érdeklődőket. A művészet területén eddig
begyűjtött tapasztalatait, tudományát

- Sárándi -

van GOGH
EMLÉKEINK
Őseimtől hallottam…
Egyszer volt, hol nem volt, talán igaz sem
volt…. de szép volt, az biztos! Őseim meséltek
sok érdekességet, amikor még igen kicsi voltam,
és most idős korban - amikor már igencsak
elszálltak az évek - mindig jobban gondolok
vissza a régmúltra, a gyerekkorra, s eszembe
jutnak ezek a régi dolgok.
Hát akkor rajta, nosztalgiázzunk!
Járjuk be Üllőt, de egyelőre csak úgy
átabotában. Kezdjük rögtön az állomás
közelében.
Amikor átmegyünk a vasúti sorompón, előttünk
a Maglódi út, csak egypár ház volt itt-ott. Jobbra
a homokos dombon szőlők sorakoztak hosszan.
Az elején mindjárt egy kunyhóban Biró néni
lakott a macskáival. Koldusasszony. A szőlőktől
lefelé jókora nádas vizes terület. Ide járt
csónakkal vadkacsára lőni a falu két „papja”,
hogy azután a legnagyobb barátságban költsék
el vacsorára. Sokáig vizes mocsaras terület volt,
és rajta maradt a „Vízbánya”. Ma egy szép,
kertes, lakott terület.
Mártonfi utca! ez volt sokáig a mai Pávai Vajna
u. A „Cigri” óriási nagy gödör. Víz volt benne
majdnem mindig. Közepe táján egy magasabb
dombon putriban lakott egy „Marci” cigány.
Hogy hányan voltak, azt nem tudom, de
vályogvető volt. Amikor eljött az az idő, hogy itt
is utca lett, a nevet róla kapta, csak hogy egy
kicsit változtatva: „Mártonfi” utca.
Malom utca! Ez szélső utcája volt a falunak. Ahol
most a posta van, az mellett volt egy magas
épület. Kéménye nem volt, valamikor tán
malom lehetett, erről kapta az utca a nevét. Én
még emlékszem erre a lepusztult, romos,
csúnya épületre.

A major! A váci püspökség tulajdona volt. Bérlői
váltakoztak, rendszerint a bérlő a cselédséget
magával hozta. Az akkori bérlő(k) Morva-Stájer
országból jött(ek). Említésre méltó, nagyon
virágzó volt a majorság. Szeszgyára volt, nagy
kéménnyel, és nagy tehenészete. Az Országutat és a majorságot a Gyár utca kötötte össze,
amelynek a neve mindmáig megmaradt.
Ki hinné el, hogy a mostani iskola helyén
hatalmas üvegházak voltak, és itt komoly
rózsatermesztés folyt. A vágott virágot
dobozolva szállították Budapestre. Később
teniszpálya lett itt az uraknak.
Sétánk következő állomása a Fürdő utca! Vajon
miért kapta ezt a nevet? Ez az utca egy kis köz;
az út közepén a talaj lejt, s a víz mindig megáll.
Az akkori uraság parádés kocsisa - „Rezéli”, így
hívták -, nem mindig egyezett a főnökével. A
könnyű kis hintót úgy irányította, hogy az
fölborult a pocsolyába. A gazda meg bele a
tócsába…
jól
megfürdött!
Azután
így
emlegették faluszerte. „Hát ott a Fürdő
uccában, ahol a Rezéli fürdetett.”
Nosza, kalandozzunk tovább!

RAJZ- ÉS FESTŐ ALKOTÓKÖRT INDÍTUNK KLUBUNK SZÉKELYÉN,
A KISTEMETŐ U. 1. SZÁM ALATT.
VEZETŐJE: DE VILLA ERNESTO CELESTE
FESTŐMŰVÉSZ, GRAFIKUS, TANÁR

Ilona út. A majortól vezetett a Fácános felé.
Ezen a dűlőúton volt egy öreg kút, az állatok
itatását szolgálta. A környékén avar korabeli
sírokat tártak fel. Egykoron egy Ilona nevű lány
belevetette magát a kútba, és így maradt a neve
a kútnak és az útnak.
Az utcák elnevezése, mint oly sok más
településen, itt is egyfajta logikát követett. Az
Ecser felé menő lett az Ecseri út, majd
folytatódott a Maglódi úttal, Gyömrői út, s az
Ócsai út is így kapta a nevét. Mivel a falu
közepén van a Vasadi utca nagy kertekkel, és
kezdtek építkezni a kertek végén, ez az utca a
Kertekalja utca lett.
A református temető felé menő utca Kistemető
utca lett, a Hajtsár utca vezetett az állatok
legeltetési területéhez. A gazdák erdeje mellett
lévő, széltől védett terület jó legelője volt a
faluból kiterelt állatoknak.
Ki tudja, hogy a mai piac helyén mi volt régen?
Ez volt Apám futballpályája. Így mesélte: ahol
most a piac van, ott bizony jó nagy
homokdomb volt. Körülötte nem voltak házak! A
sportra vágyó fiatalok hozzáfogtak elhordani a
dombot. Nagy munka volt bizony, eltalicskázni
azt a rengeteg homokot, míg kialakult ott egy
nagyszerű futballpálya, ahol aztán kedvükre
rúghatták a labdát.
Villanásnyira említsünk még meg egy-két
érdekesebb helyet Üllőről.
A Faiskola uccában csak egy sor ház volt.
Szemben
volt
a csődöristálló, területe
elhúzódott a nagy itatókútig. Az István ucca
helyén „kukoricás kertek” voltak. Sokáig így
hívták ezt a részt. Mögötte a Csinusi erdő, a
szőlők jó homokos dombos talaja adott bő
szőlőtermést a gazdáknak.
Agyagos: sok ház épült onnan. Ma már hűlt
helye.
Kenderes: nyilván a kendert áztatták kévékbe
kötve, hogy azután előkészítsék a fehérnép téli
munkálatára az anyagot. Mert őseink,
nagyanyáink dolgos keze télen sem pihent. A
víz eltűnt, de a neve megmaradt.
Kalicza: bizony… mély is volt, nagy is volt, és
mindig víz volt benne! Lovakat fürdettek benne,
és mögötte nagy területen zöldségtermelés folyt
és annak a locsolására használták a vizet. Az
egész terület a majorsághoz tartozott. A sarkon
lévő házban sokáig Kaliczáék laktak, innen a
neve is.
Na és a „Hatháza”? … Nagyapám mesélte vajon igaz volt? -, a Csillag ucca sarkán laktak
„Pirituszvégűék”. Egy olyan család volt, akik
senkivel nem egyeztek. Összeférhetetlenek
voltak. Mikor már betelt a pohár, fogták
magukat és elköltöztek a falu határába, föl a
dombra. Ott építettek maguknak hajlékot,
külön-külön… és lett „hatház”. Sokáig így állt
ott, később benépesült, - de a neve az
megmaradt!
Még megemlíteném őslakóink ragadványneveit. Érdemes lenne utánanézni, mert
mindegyiknek története van.
„Ha ősszüleink felébrednének”, - szoktuk
mondani – nem hinnének szemüknek. Naggyá,
és csodálatos széppé fejlődött Üllő!!!
Amire még emlékszünk, azt olyan jó lenne
továbbadni az unokáknak – ha meghallgatnák –
, nem menne feledésbe. Tisztelve a múltunkat,
őseink emlékét!
……Majd még folytatom: Lovas Erzsike néni
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HAGYATÉKUNK
Mostani rovatunkban Szász Gyula ma is – és remélem még sokáig – velünk, itt Üllőn élő
bácsi anekdotáit tesszük közzé. Akik ismerik, tudják, hogy az írás mellett szeret rajzolni,
festeni is. Alkotásait rendszeresen bemutatjuk gyűjteményes kiállításainkon.
- Mecénás –
Furcsaságok, fonákságok az életben
Ahogy öregszem, sokszor eszembe jutnak olyan történetek, amik furcsaságukkal, fonákságukkal
emlékeimben megmaradtak. Sok-sok olyan történetet tudok, aminek olykor magam is résztvevője,
tanúja voltam, esetleg magam is előidéztem, vagy csak hallomásból ismerem.
Emlékeimből elsőnek az jön elő, amikor apám nagynénje Pestről /PESTRŐL/ jött hozzánk
vendégségbe, ami nálunk egy Békés megyei községben olyan volt, mintha ma Bush elnök jönne
látogatóba.
Szóval jött a nagynéni, este lefekvés, persze az egész család egy szobába, a vendég is.
Reggel anyám felkelt, ment a konyhába, Terus néni még az ágyban maradt. Én pedig úgy
gondoltam, hogy megnézem Terus nénit hogyan alszik. Előtte az ágy előtt egy széken egy haj, a
Terus néni haja fej nélkül, mellette egy pohárból rettenetes fogak néztek rám. Hogy visítottam-e
nem emlékszem rá, de futottam ki anyámhoz, hogy – Anyám, Terus néni belefulladt a pohárba,
csak a foga látszik, a haját felvetette a víz!
Azelőtt nem láttam protézist, sem parókát.
A háború előtti években sokszor volt termény- és állatösszeírás, hogy tudjanak „rekvirálni” ha kell.
Írta össze az állatokat egy ember. Be kellett diktálni hány tyúk, malac, stb. van.
Rebesgették, hogy el kell dugni, nem kell mindent bevallani. Szegény anyám is az egyik kis süldő
malacot bezárta az ólba, egy volt kint az udvarban. – Csak ez az egy van? – kérdezte az összeíró. –
Csak ez. – mondta anyám. Erre jött az én kis öcsém, tán 3-4 éves lehetett, azt mondja: - Ugye
amelyik az ólban van, azt úgysem mondjuk meg!
Hát az összeíró emberségén múlott, hogy csak elmosolyodott rajta és ment tovább.
Az unokatestvéreim egy majorban laktak, urasági cselédházban. A velem egykorú fiú
unokatestvéremnek sűrűn voltak nézeteltérései a nála 6 évvel idősebb nővérével. Ezt én is tudtam,
hisz vele együtt a Manci engem is „kis taknyosnak” nevezett. Pláne, amikor leskelődtünk utána,
néha egy-egy fülhúzást is kaptunk tőle. Szerettünk volna ezért egy kis borsot törni az orra alá, így
amikor egy lebontott sertésólban egy nagy eső rengeteg bolhát kimosott, ott úszkáltak a
tócsákban. Kitaláltuk, hogy összegyűjtünk egy csomót gyufásdobozba. Ugyanis megfigyeltük,
hogy amelyik bolha felszáradt, az ugrált tovább, így a dobozban lévőkről is gondoltuk, hogy
felélednek a Manci ágyában. Persze egy kicsit kinyitottuk a dobozt, hogy könnyebben ki tudjanak
jönni. Nem voltam ott éjszakára, mert mi a faluban laktunk, de hallottam, hogy Mancinak
iszonyatos éjszakája volt. Sajnos a dobozt megtalálták néhány döglött bolhával és kiderült a dolog
és ennél fogva szegény unokatestvéremnek keserű napja lett. Ahhoz, hogy ez kiderüljön az járult
hozzá, hogy amikor a bolhákat szedtük, egy pajtásunk előtt eljárt a szánk, hogy mit akarunk. Igaz,
neki is felajánlottunk egy dobozzal, de szerinte neki a hitványát adtuk és nem is tudta, kinek az
ágyába tegye. Eldobta a dobozt, de árulkodni tudott.
Egy ideig cselédkedtem, olyan kis pásztor és mindenes voltam. Ahol szolgáltam, a régi istállót
lebontották és egy újat építettek. A régiből egyes dolgokat, mint például a jászolt, áttelepítették az
újba. Történt, hogy nyáron a kacsák a már használatlan istállóban a még ott lévő jászol alá jártak
tojni. Több kacsafészek is volt már ott. A kőműves, aki megmérte a jászol hosszát, erre jött rá, így
aztán majd minden nap mért, egyik fészektől a másikig. Elveszett a tojás, a gazasszony meg
énrám gyanakodott, mert megvallottam, még mikor beszegődtem, hogy nem csak a madártojást,
de még a tyúktojást is szeretem nyersen. Azt megengedték, hisz rengeteg tyúk volt és nem kellett
lopva fogyasztanom. Na, de a kacsatojást nem is szerettem volna meginni, ezért szörnyen
bántott, hogy engem gyanúsítanak. Szerencsére, egyszer megláttam a méricskélőt. Nem csak
colstok volt nála, hanem egy hátizsák is, abba kerültek a tojások. Szóltam a gazdának - egy kis
tréfáért Ő sem ment a szomszédba -. Azt mondta, ne szóljak senkinek, de a felakasztott hátizsákot
jól döngessem meg. Így is volt. Abban az időben a munkások – így a kőműves is – ebédet
kaptunk, de kenyeret azt magunknak kellett hozni. Veszi a mester óvatosan a kenyeret, hanem
abból tojásos kenyér lett. El is tette gyorsan, azt mondta nem éhes, de többet nem mérte meg a
kacsafészkek egyiktől a másikig való távolságát.
Mulic bácsi
Egyik tanyán élt egy idős, első világháborús rokkant ember. Olyan légnyomást kapott szegény,
hogy soha nem lett normális. Néha sokszor, nem túl vidám dolgokat mesélt, kiegészítve saját
fantáziájával, mert mesélni nagyon szeretett. Felcser volt az orvosok mellett, sok szörnyűséget is
látott, amit saját sérült lelkiségével dolgozott fel, és adott tovább.
- Riadó volt, pakolok fel a szanitéckocsira, mikor jön egy földim. Egyik szeme ki van fordulva.
Doktor nincs. Há’szen láttam már én ilyet, - segítek rajtad földim. – Kivettem a szemét, mert
kormos volt. Beletettem egy vödör vízbe, had ázzon. De hát menni kellett, így felakasztottam a
vödröt a kocsilőcsre. Pár nap múlva találkozom a földimmel, egy szeme van. – Hát a másik
szemed hova lett – kérdeztem. – Te tetted vízbe pár nappal ezelőtt. – Hű az áldóját, csak nem vitte
el a macska azóta. Szaladok, - megvan. Egy kicsit megzöldült a víz, de kimostam friss vízzel és
visszatettem. – „Jobban látott mint azelőtt”.
Ami igaz volt, egy hasonló eset, a tanyán egy gyermeknek árpatoklász ment a szemébe. Az öreg
meg akarta orvosolni. Ha időben nem veszik észre, tán ki is nyomja a szegény gyerek szemét.
- Szász Gyula -
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KREATÍV ÖTLETEK

EMLÉKEZTETŐ

KREATÍV ÜDVÖZLŐKÁRTYA

Fehér László
Üllő régészeti emlékeiből IV.
Az Árpád-kor leletei

Kedves
kis
ajándékot
adhatunk
családtagjainknak, barátainknak ezzel a
nagyon egyszerű, de roppant tetszetős
üdvözlőkártyával. Nem kell más hozzá,
csak egy kis dekorkarton általunk
választott színben, ragasztó, és a
díszítéshez bármi, amit otthon, vagy a
ház körül találunk. Gálné Judit – klubunk
kézműves tagja – rendszerint különböző
magokat /dinnye, uborka, koronafa,
köles, juhar, szezám stb./ dekorhomokot és gyöngyöket is használ. Ezekből
kis virágokat, és egyéb egyszerű
sormintát ragaszt a kártyára.
Első lépés azonban a karton méretre
vágása. Ha ügyesek vagyunk, ollóval is
csinálhatjuk,
de
egy
hosszabb
vonalzóval és egy törhető-pengés
tapétavágóval dupla-boríték méretűre
szabhatjuk az általában ívben kapható
kartont. Természetesen, nem muszáj
ekkora méretet megvenni, de ha több
üdvözlőkártyát szeretnénk készíteni,
akkor így olcsóbb. Úgy szabjuk fel a
kartont, hogy összehajtva adja ki a
kisméretű boríték méretét. Ennek az első
oldalát díszítsük. A magokat, illetve
egyéb apró tárgyakat vagy hímzett
díszszalagot nem-vizesbázisú - pl.
technokol - ragasztóval rögzítsük. A vizes
ragasztóktól hullámosodhat a karton,
ami csökkenti az esztétikai értékét.

Ha szépen tudunk írni, akkor a harmadik
oldalra írhatjuk az üdvözlő szöveget, de
betétlapot is használhatunk, amit
számítógéppel szövegezhetünk meg
egy tetszetős betűformátummal. Sőt,
egy kis kézügyességgel akár ablakot is
vághatunk az első oldalra. Így egy
beragasztott, vagy egy betétlapra rajzolt
ábrával is feldobhatjuk alkotásunkat.
Ez egy nagyon egyszerűen elkészíthető
ajándék, amivel bárkinek örömet
szerezhetünk. Manapság egyre inkább
kimegy a divatból a levélben való
köszöntés, de a saját kézzel készített
meglepetéseknek mindig megmarad a
varázsa, és úgy gondolom, bárki
szívesen venné, ha nem a boltokat
elárasztó
nyomdai
giccsekkel
ajándékozzuk meg.
- ST -

JÚNIUSBAN INDULÓ KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSAINKRA BÁRKIT
SZERETETTEL VÁRUNK, AHOL KREATÍV AJÁNDÉKTÁRGYAK KÉSZÍTÉSÉT
SAJÁTÍTHATJUK EL.
RÉSZLETEKET A MECÉNÁS HÍREKBEN OLVASHAT.

A magyarság a IX. század második
felében még Etelközben élt. Az ismert
tények (bizánci szövetségben a bolgárok
ellen, kelet felől besenyő támadás)
következtében indultak el új hazát
keresni, s érkeztek meg a Kárpátmedencébe. A kb. 450-500 ezres
magyarság 895 és 900 között vette
birtokba – fokozatosan, keletről nyugat
felé – mai hazánkat, s telepedett le
törzsek szerint.
Korábbi életmódjukat itt is tovább
folytatták; a nagy állattartás mellett ekés
fölműveléssel is foglalkoztak. Télen a
folyók mellé húzódtak, s tavasszal itt, a
téli szállás közelében vetették el a
gabonát. Nyáron állataikat messzebb
vándorolva legeltették, de a gabona
aratáskor visszatértek téli szálláshelyükre.
Az ország közepén letelepedett Megyer
törzs, Árpád törzse a Duna mentén a
mai Baranyától a szlovákiai Csallóközig
vándorolt. Így nem véletlen, hogy
azonos nevek (Árpád, Üllő) többször,
illetve több területen is előfordulhat.
A honfoglaló magyarság társadalmának
a megismerésében nagy segítséget
nyújtanak
a
temetőfeltárások.
A
vezetőréteg (törzs-és nemzetiségfők) a
középréteg nagycsaládi temetőjétől
elkülönülve
magányos
sírokba
temetkezett. A katonáskodó, általában
vagyonosabb középréteg, vagy – család
temetője 15-25 sírt foglalt magába. A
főleg fölműveléssel és állattenyésztéssel
foglalkozó
közép
faluközösségként
kialakított temetőbe hantolta el halottait.

1. sz. kép - Honfoglaló síremlékek az
Ilona úti temetőből

Általános szokás volt a NyK-i tájolás,
arccal kelet felé, s a sírban a halott lovát
is – legalább részben eltemették
(általában csak az állat koponyáját és
végtagjait temették el, a ló többi részét a
halotti toron elfogyasztották). A lovat
köznép sírjaiba ritkán de vezető – és
középrétegébe
annál
gyakrabban
temették el. „…. Máig csak honfoglaló
eleink első nemzedékének temetkezései

kerültek elő Üllőn, az Ilona út
mellett…..” Tehát településünkön 193940-ben a középréteg nagycsaládi
temetkezőhelyét tárták fel a mai lakott
terület D-DK-i határában.
A 23 sírból a 14. számú volt
leggazdagabb leletben. Az elhunyt férfi
mellé rakták hátaslovának végtagjait és
koponyáját, a nyerget, a vaskengyelt,
íját tegezzel, benne a nyilakkal. Előkerült
még 1 db arany fülbevaló, füles
gombok, szögletes lemezek, csiholóvas,
kovakő. E sír leletanyagának fényképe
több
történelmi
feldolgozás
illusztrációjaként is szerepel (pl. Kristó
Gyula: Az Árpád-kor háborúi), tehát
tipikusnak mondható. Az Ilona úti
temetőről – nem tudni miért – nem
készült
temető
térkép,
de
a
magyarországi
példák
alapján
feltételezhető, hogy az ott megfigyelt
temetkezési rend alól az üllői sem
kivétel. A nagycsaládi temetőkben a
családfő a temető – ami sokszor csak
egy sírsort jelentett – közepén
nyugodott. Tőle jobbra – balra nemek,
vagy vagyoni rend alapján különültek el
a halottak. A túlvilági életet a magyarság
is az élet „tükörképének tekintette”, ami
temetkezési szokásaikból kitűnik.
A temetőből előkerült még a vasfokos is,
amelyet azzal a céllal helyeztek a sírba,
hogy óvja a halottat a túlvilágon, mivel
a
hegyes,
szúrós
tárgyaknak,
fegyvereknek
védő
szerepet
tulajdonítottak.
Három
sírból
tegezvasalások, egy sírból íj, favödör,
csiszolók, ékszerek kerültek elő. Az
ékszerek között fülbevaló, gyűrű, karkötő
található.
A
temetőben
három
kultikus
koponyalékelés nyomait fedezték fel. A
honfoglaló
magyarok
hiedelem
világában a koponyalékelésre – a
koponyacsont
1
darabjának
az
eltávolítására – azért volt szükség, hogy
a fejben székelő „rossz szellemnek” utat
nyissanak, és az el tudjon távozni. Ezek
a „gyógyító” beavatkozások nagy
ügyességről és „sebészeti” gyakorlatról
tanúskodnak, a „műtétek” többségét a
betegek még évekkel túlélték.
Az Ilona úti temető László Gyula
véleménye szerint – aki a még a községi
könyvtárban 1996-ban megtartott „50
rajz a honfoglalásról ” c. kiállításán és
élménybeszámolóján elmondta, akkor
még fiatalemberként maga is részt vett
az ásatásban – a Megyer törzs egyik,
feltehetően Üllő fejedelemfihez tartozó
nagycsaládjának volt a temetkezőhelye.
Az Ilona úti temető mellett kora-Árpád
kori településnyom a Rókás-dűlőből is
ismeretes, melyről a második avar
temetőt feltáró (lásd az előző cikket)

HA ÖNNEK IS VAN SZÉP, SAJÁT VERSE, VAGY ÉRDEKES, RÖVID PRÓZÁJA, KÜLDJE
EL NEKÜNK ÉS MI A LAPUNKBAN MEGJELENTETJÜK.
Üllő, Kistemető u. 1 • klub@ulloimecenas.hu

Cs. Soós Ágnes terepbejárási jelentése
tudósít.
Fentiek mellett Üllőről két temetőrészlet
is előkerült már, a hozzájuk tartozó
települések helye ismeretlen (Fehér G. –
Éry K. – Kralovánszki A. : A Közép Duna
– medence magyar honfoglalás és kora
Árpád-kori sírleletei). E sírnyomok
legjelentősebb leletei X-XI. századi Svégű hajkarikák.

1. Szarmata-jazig temető
2. I. Avar temető
3. II. Avar temető
4. Ilona úti temető
2. sz. kép – Üllő környéki sírhelyek

S itt, a négy részből álló régészeti
ismereteim vége felé ismételten meg kell
emlékeznem Kiss Károlyról, a helyi
sírásóról, aki 1930 és az 1950-es évek
vége között igen sok, főleg üllői (de pl.
vasadi) leletet utatott be a Nemzeti
Múzeumba, s az általa felfedezett
lelőhelyeken jelentős ásatások folytak.
Ő a ma is érvényes „régészeti törvény”
értelmében és szellemében élt és
dolgozott
helyi
lakosként,
szinte
megelőzve korát.
Érdekes kép bontakozik ki a szemünk
előtt, ha településünk eddig feltárt, négy
legnagyobb
ásatását
figyelmesen
szemléljük: ÉNY-ről D-DK-felé szinte
félkörben veszik körül a mai települést: a
2001-2003 között feltárt szarmata - jazig
település és fazekasfalu, az 1950-51-ben
Cs. Soós Ágnes által feltárt II. avartemető, az 1931-32-ben feltárt I. avar
temető, és az 1939-40-ben feltárt Ilona
úti temető. A második félkör (ti. Péteri és
Gyömrő felöli rész) régészetileg „üres
„lenne ?? Bár tudjuk, hogy ez a rész a
középkorban is nagyrészt mocsarasnádas terület volt, mégsem valószínű,
hogy itt a föld ne rejtene még előttünk
titkokat. Vagy másként fogalmazva;
talán azért nem ismert ez a terület
„régészetileg”, mert még nem kerültek
elő jelentős leletek. Ki tudja, mit hoz a
jövő, hiszen hazánk területe, így
városunk környéke is nap mint nap
tartogathat
számunkra
még
meglepetéseket.
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ÜLLŐ KINCSEI - VERSES ROVAT

Még kapható Merczel Erzsébet RÁKÓCZI ORATÓRIUM
1906-2006 üllői bemutatójának felvétele DVD-n illetve VHSen. Ára: 1500 Ft/db, amely az előállítás költségein felül a Merczel
Erzsébet Alapítvány bevétele.
z
Klubunk és a Colore 2000 Bt. közösen színházi esteket
szervez a Közösségi Ház színháztermében. Elsőként a
Gomb színpad előadásában a Kölcsönkért lakás című
kétfelvonásos
darab
kerül
bemutatásra.
Jegyeket
elővételben lehet kapni a helyszínen, illetve a Mecénás
Klub tagjaitól 350 Ft-os egységáron. A szünetben a büfé is
nyitva lesz.
Teremtsünk hagyományt itt Üllőn is a színvonalas,
kultúrált szórakozásnak!
z
Ingyenes kreatív kézműves alkotóműhelyt indítunk minden kedves
érdeklődő részére a Klub székházában, a Kistemető u. 1. szám
alatt. Az első foglalkozás június 23-án szombaton lesz.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat előre jelezzék. Gálné Juditnál
a 320-804-es telefonszámon.
z
Júniusban, a szintén ingyenes rajz és festőszakkörünket is
elindítjuk a Klub székházában. Az alkotóműhely vezetője
De Villa Ernesto Celeste festőművész, grafikus, tanár lesz,
aki fantasztikus technikákkal, stílusokkal és fogásokkal
ismerteti meg az érdeklődőket. Kérjük, hogy részvételi
szándékát jelezze a 29-320-672-es telefonszámon.
z
Még
lehet
jelentkezni
a
foltvarró
/patchwork/
tanfolyamunkra is, amit a Magyar Foltvarró Céh egyik
vezetője, N. Dudás Zsuzsanna tart /06-70-232-2879/.

Csülök fesztivál Pünkösd napján - az Ipartestület idén 2.
alkalommal rendezi meg a Csülökfesztivált május 27-én. Erre az
alkalomra az Üllői Mecénás Művészeti Klub is készül Udvargalériával, helyszíni bemutatókkal, zenés-táncos programokkal és
gyermekrajzversennyel, ahol mindenki ajándékot kap, de lesz
díjazás is.
z
A Monor és Vidéke Alapítvány az Üllői Mecénás Művészeti Klub
alkotóival közösen június 8-tól gyűjteményes kiállítást rendez
Budapesten, az Andrássy út 124-ben. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
z
Elkészült az Üllői Mecénás Művészeti Klub új honlapja. Kérjük
tekintse meg Ön is, és ha van észrevétele, javaslata, szívesen
várjuk. www.ulloimecenas.hu

PÓK – TÖRTÉNET
Májusban a virágaim közt
hálót szőtt egy parányi pók.
Apró hálójában vígan vadászott,
mondhatom, szorgos pókocska volt.
Nem tudom miért, Palinak hívtam,
/ lehet, hogy Pankának kellett volna?/
csak az élő zsákmányt szerette,
a döglöttet egyszerűen kidobta.
Muskátlilevél levél volt a hálószobája
és jól álcázott, príma leshelye,
nappal elbújt, éjjel dolgozott a hálón,
mely napról-napra együtt nőtt vele.

z
Június 9-én Gombán ismét Gombafesztivál lesz. Rengeteg
program mellett Klubunk is képviseli magát kiállítással,
vásárral és színes foglalkozásokkal.
z
Június 30-án, szombaton Tűzoltó fesztivál lesz a Dóra majorban.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
z
Rákóczi Oratórium bemutatója Július 1-én Gyömrőn a
a Jézus Szíve római katolikus templomban.

Akinek meséltem róla, furcsán nézett.
„Fújj pók! Pókháló!” - láttam a szemén.
Pedig természetfilmnél többet ér figyelni,
hogy él egy ÉLŐ pók. - gondolom, s mondom én.
Most Palinak is eljött az ősz,
bizony eljárt az idő felette.
Potrohos, lusta, nagy pók lett belőle
és már a „konzervlegyet „is megette.
Nem tudom, meddig élsz, hol telelsz majd,
de tavasszal jó lenne látni mégis!
Jó lenne látni: megúsztad és élsz,
-s, ha látlak, azt jelenti – én is!
És mit ad az a nagyon jó Isten?
Tényleg Panka lett a dagadt Paliból!
Egy reggel mit látok? Nem bújt el,
hanem a hálón fel-alá lohol!
Tartószálat húz minden irányba,
az ablakhoz is egész köteget,
majd, ahova jól odasüt még a nap,
lerakott egy csomó petegyereket!
Nem is vadászik, csak űl mellettük,
őrzi őket, mint jó anya.
Mi lesz az ablakból? Ha nem vigyázok,
egy sűrűn lakott póktanya! !
V. Medgyessy Hajnalka

z
Július 14-én, szombaton 10-órától Udvar-Galéria a
Könyvtár udvarán. A Kiállítóteremben ezzel egy időben
Bognár István fafaragó és Bognár Anna virágkötő közös
kiállításának megnyitója lesz.

SÜSSÜNK ROSTON
A meleg nyári esték kedvelt időtöltése a
grillezés. A grillezés nem csak ízletessé teszi az
ételeket,
hanem
így
egészségesebben
táplálkozhatunk.
Ételeinkhez kevesebb zsiradék kell, mint a
hagyományos
főzési
módok
alkalmával.
Szabadban együtt élvezhessük családdal,
barátokkal a sütést, főzést az új és friss nyári
ízeket.
Cigánypecsenye roston
60 dkg tarja
0.5 dl fehérbor
2 evőkanál olaj
4 gerezd fokhagyma
őrölt bors
só
köretnek:
- hagyma
- cukkini,
- tök,
- paradicsom,
- paprika,
- burgonya

PESTI ÚTI PRAKTIKÁK
A tarja szeleteket sóval, borssal,
fokhagymával vastagon bedörzsölöm.
Ráöntöm a bort és az olajat, és pár
órán keresztül hűvös helyre teszem
pácolódni. A pácból kiemelem,
lecsepegtetem és előre elkészített
faszénparázs felett grill lapon
mindkét
oldalán
megsütöm
miközben a megmaradt páclével
locsolgatom. Süthetek e finomság
mellé roston: vastagra karikázott
cukkinit, gyenge tököt, burgonyát,
paradicsomot, zöldpaprikát a fenti
megmaradt páclével locsolgatva. A
kész pecsenyére szintén roston sült
hagymakarikákat teszek tálaláskor.

Jó étvágyat kívánok!
- Kékedy-
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NAGYNÉ KÉKEDY IBOLYA ROVATA
Gyümölcsöző tanácsok
Az emberi szervezet zavartalan működéséhez állati és
növényi eredetű tápanyagok szükségesek. A helyesen
összeállított étrend az emberi szervezet életfolyamataihoz
nyújtja a szükséges energiát, és tartalmazza mindazokat az
anyagokat, amelyek a testünk felépítéséhez,
fejlődéséhez szükséges. Az emberek táplálkozásában
ősidők óta fontos szerepet töltenek be a gyümölcsök,
jelentős mennyiségű 80-90% vizet tartalmaznak. Élettani
szempontból fontos szerepe van, mert az ivóvízzel
ellentétben, nem távozik gyorsan el a szervezetből, lassan
szívódik fel, nem terheli a szívet és a vesét. E gyümölcsök
kedvező összetétele, nagy biológiai értéke indokolja, hogy
fogyasztásukat egész év folyamán tegyük lehetővé. Ezt
részben a jól tárolható almával, körtével, szőlővel, részben
az importból származó citrommal, naranccsal, grapefruittal érhetjük el.
Itt fontos elmondani, hogy én évek óta egyes
gyümölcsöket nyersen rakom el, /főzés nélkül/. A
kimagozott gyümölcsöt lemérem, szárát, magját
eltávolítom és egy hibátlan zománcos tálban teszem.
Minden kimagozott 1 kg gyümölcshöz 1.5 kg cukrot és
0,1 gr szalicilt teszek. Az egészet fakanállal alaposan
összekeverem, majd hűvös helyre rakom három napra és
naponta fakanállal szintén jól megkeverem. Három nap
után száraz üvegekben rakom, és gondosan lezárom. Az
így elrakott gyümölcseim még öt év után is színük, ízük
megmarad, sütéshez kiváló csak a levét kell lecsurgatni.
- Kékedy-

MEGÚJULT AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB HONLAPJA
www.ulloimecenas.hu
Nézze meg Ön is!

Afrikai sporttelepen,
Őserdei stadionban
Ökölvívó bajnokságra
Készülnek a majmok nagyban.
Csimpánz Gyuri a kezére
Vastag bélelt kesztyűt húzott,
A lábára fűzős cipőt
Hegyként a porondra ugrott.
,,Van az őserdőknek majma
Aki én velem kiállna?
Hadd lássuk ki lesz a bajnok,
Hadd lássuk ki a bátrabb?”
Egyéb sem kellett gorilla
Miska nagyobbik fiának.
Ott termett azonnal a ringben,
S neki a nagyszájú csimpánznak!
Egy kettőre leütötte,
Ő lett az erdei bajnok.
Még vállukra is emelték
Úgy ünnepelték a majmok.
N. Kékedy Ibolya

MŰVÉSZETI STÍLUSISMERTETŐ

Andy Warhol
MECÉNÁS ÍZEK

AZ ERDEI BAJNOKOK

A maga nemében egyedülálló művész
alkotásának aukciós beharangozása miatt került
ismét a figyelem középpontjába. Lemon Marilyn
című festménye akár a 20 millió dollárt is
elérheti, amely így minden idők legdrágább
Warhol-műve lehet.

A Lemon Marilyn

Andy Warholt a pop art irányzat provokatív
hercegeként emlegetik. Magánéleténél is többet
vitatott munkássága mély nyomot hagyott a 20.
századi művészetben. Egy szlovák származású
munkáscsaládból küzdötte fel magát elismert
művészlegendává.
Már
gyerekkorában
megmutatkozott rajzkészsége és a középiskola
után művészeti, műkereskedelmi végzettséget
szerzett. 1949-ben New York-ba ment.
Magazinoknál dolgozott illusztrátorként és
mellette reklámokat is tervezett. Andy Warhol
hamarosan a város legfelkapottabb és
legsikeresebb reklámgrafikusa lett.
A hatvanas évekre művészete a tömegtermelés

hétköznapi tárgyainak ábrázolása felé fordult.
időszakban merőben új irányba fordult Warhol
Campbell-leveskonzerveket,
kólásüvegeket
művészete. A tömegtermelés korábbi filozófusa
festett, és hamarosan a New York-i művészeti
ettől kezdve ideje nagy részében színekben
élet ismert figurájává vált. 1962-től kezdett el
gazdag egyedi portrékat festett a korszak sikeres
selyem szitanyomatokon ábrázolni olyan híres
és gazdag embereiről, többek közt Mick
személyeket, mint Marilyn Monroe és Elizabeth
Jaggerről, Michael Jacksonról és Brigitte
Taylor. Újszerű látásmódjával
Bardot-ról.
Andy Warhol
egy varázslatos, új irányt
művei a mai napig a
szabott a modern művélegnépszerűbb
kortárs
szeteknek.
Alkotásaival
aukciós
tételek
közé
megpróbálta elmosni a széptartoznak.
A
Christie's
művészeti
és
a
aukciósház
egyik
kortárs
műkereskedelmi
művészet
művészeti árverésén három
(azaz a magazin illusztrációk,
Warhol alkotást bocsátottak
képregények,
reklámárverésre elképesztő áron.
Mao Ce Tung ikonikus
kampányok, lemezborítók)
portréja
17,4
millió
közti
határokat.
Warhol
dollárt ért meg egy
kedvence a sokszorosító
hongkongi
üzlettechnikák
közül
a
embernek, s ezzel minden
selyemlenyomatok
voltak,
idők legdrágább Warholamelyek
tökéletesen
alkotásává avanzsálta Mao
elősegítették
különc
portréját. Az 1970-es években
művészetének elburjánzását.
Mao Ce Tung portréja
alkotott művek közül az egyik
1962-ben megalapította a
legjelentősebbnek tartott portré (205 centiméter
Gyárat,
amelynek
művészeti
széles és 155 magas selyem szitanyomat) a
munkásai meglehetősen kaotikus körülmények
zürichi Daros Gyűjtemény egyik darabja volt,
között
alkottak
főként
lenyomatokat,
amelynek tulajdonosa rendelkezik a világon
posztereket. A Gyár művészeti alkotásokat
legtöbb Warhol-művel. A művész 1972-ben,
előállító szervezetként működött, filmstúdióként
Richard
Nixon
elnök
történelmi
kínai
is funkcionált, ahol a művész több mint 300
látogatásának hatására összesen tíz példányt
elvont, kísérleti filmet készített.
készített a Mao portréból, amelyek közül a
1968-ban a pop art jeles művészét kétszer
szakértők a legkitűnőbbnek a hongkongi
mellbe lőtte korábbi alkalmi alkalmazottja,
üzletember által most megvásárolt példányt
Valerie Solanas. A zavarodott nő vallomása
tartják.
szerint tettét az motiválta, hogy Warhol túl nagy
befolyással bírt életére. A merényletet követő

GYERMEKFOGLALKOZTATÓINKRA A KREATÍV ESZKÖZÖKET A
GABI KÖNYVESBOLTBAN SZEREZTÜK BE!
ÜLLŐ, PESTI ÚT 71.

- Sárándi -
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KÖZLEMÉNY

Kölcsönkért lakás
Pikáns bohózat két felvonásban
Helyszín: Üllői Közösségi ház - Színházterem

Bana Attila

2007. június 24. 16 óra
Szereplők:
Dobos Géza: Fodor Béla
Csatai: Kerepeszki Mihály
Attila: Erdélyi Zsolt
Beácska: Juhász Lászlóné
Jani: Balla Péter
Ica: Tóth Anna
Klári: Edőcs Zsófia

Dobosné: Surmanné Nagy Krisztina
Valika: Kovács Krisztina
Vidra: Danyi János
Kalapos Lajos: Major György
Anyós: Suhajda Sándorné
Panni: Kovács Kinga

Dr. Lőréné Beáta

/Üllő/

Kovács István

/Üllő/

William’s Studio /Plusz29/
Mezeiné Ágika

/Üllő/

Üllő Város Önkormányzat

Jegyek ára: 350 Ft
Rendelhető: E-mailen: klub@ulloimecenas.hu vagy telefonon 29-320-672 illetve a
helyszínen vagy az Üllői Mecénás Művészeti Klub tagjainál

Továbbra is köszönettel fogadunk
minden segítséget, felajánlást.

KIKAPCSOLÓDÁS

GABI PAPÍR- ÉS KÖNYVESBOLT AJÁNLATA
Elérhetőség: 06-29-320-033 vagy 06-20-38-38-194

TKM ÜLLŐI EGYESÜLETÉNEK PROGRAMJA

Június 16. /szombat/ - Kirándulás a Nyírségbe
Máriapócsi kegytemplom, Nyíregyháza-Sóstói Falumúzeum és
Állatpark, séta a tóparton.
Autóbuszköltség: felnőtt: 4 500 Ft/fő, 14 év alatt: 4 000 Ft/fő
Július 14. /szombat/ - Mesél a Bécsi-erdő
Heiligenkreuz: Bécsi erdő, apátság megtekintése, Mayerling:
vadászkastély, templom, kápolna és cseppkőbarlang látogatása,
Hafnerberg: Miasszíonyunk búcsújáró templom, Sparbach:
természetvédelmi területén séta.
Autóbuszköltség: felnőtt: 5 500 Ft/fő, 14 év alatt: 5 000 Ft/fő
Biztosítás: 280 Ft/fő, 65 év felett 560 Ft/fő
Szeptember 15. /szombat/ - Plitvicei tavak rejtelmei
Természetjárás Horvátországban, a Plitvicei Nemzeti Parkban.
Autóbuszköltség: felnőtt: 5 900 Ft/fő, 14 év alatt: 5 400 Ft/fő
Biztosítás: 280 Ft/fő, 65 év felett 560 Ft/fő
Jelentkezés és befizetés, az utazás előtt 1 hónappal
Indulás: reggel fél 6-kor Üllőről, negye 7-kor Bp. Népliget,
Planetárium tábla alól.

Elérhetőség: 06-29-320-033 vagy 06-20-38-38-194

Az idei Tavaszi Könyvfesztivál díszvendége Umberto Eco
olasz író volt. Az ő legújabb könyve: a Loana királynő
titokzatos tüze, melyet ezúton ajánlok figyelmükbe:
Az elbeszélő (hatvanas antikvárius) egy szívrohamot követő
kómából ébred, és semmire sem emlékszik, ami személyes.
Fejből citálja a fél világirodalmat, tudja, ki volt Napóleon,
tudja, hogyan kell autót vezetni és fogat mosni, de nem
tudja magáról, hogy kicsoda. A válaszért meg kell
dolgoznia; de fordított Proust-hősként ő - érzéki emlékek
híján - nem az eltűnt idő, nem a kor, nem a szavak, hanem
eltűnt érzéki önmaga nyomába kell hogy eredjen.
Gyerekkorának helyszínére, egy vidéki házba visszavonulva
nekilát tehát, hogy az ottani padláson őrzött régi folyóirat-,
képregény-, brosúra- és ponyvaregényfüzet-kötegek,
valamint 78-as fordulatszámú bakelitlemezek segítségével
az alapoktól építse újra magában a saját személyiségét. És
ekkor - ahogy Ecótól, a mesemondótól már megszokhattuk
- igazi regényes fordulatot vesz a történet.

/Budapest/

SPAR Magyarország Kft.

Idegen ötlet alapján írta és rendezte: Máté Józsefné

KULTURÁLIS AJÁNLAT

KÖSZÖNJÜK A
TÁMOGATÁST!

Jelentkezni: dr Lőréné Rónaszéki Beátánál

HIRDETÉSEK
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, Pesti út 216.

PLUS 29 MAGAZIN MŰSOR A MONOR
TELEFON TÁRSASÁG CSATORNÁJÁN!
ADÁS: CSÜTÖRTÖK 19H ISMÉTLÉS: VASÁRNAP 15H, KEDD 19H.
E-mail cím: williams@williams.hu

•

TEL 06-20-9-546-319

GÉPKÖLCSÖNZÉS

15 éve működő műszaki gépkölcsönzőmben 4 éve nem változó
bérlési díjjal, csak 20 ezer Ft kaució letételével várom tisztelettel
minden régi és új ügyfelemet. Nyitva tartás: NON STOP
Üllő. Pesti út 146. / a kanyarban/
Tel: 06-29- 320-672
06-70-771-8782

ÜLLŐI MECÉNÁS y AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Szerkesztőség: 2225 Üllő, Kistemető u. 1. y Tel: Sárándi Tibor 06-30-987-4747 y klub@ulloimecenas.hu
NYOMTATÁS: ÜLLŐI NYOMDA y NYOMDAVEZETŐ: GARA GYÖRGY y 2225 ÜLLŐ, PESTI ÚT 216. y TEL: 06-20-364-9298

