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Beszámoló 
az Üllői Mecénás Művészeti Klub 

2006. évi tevékenységeiről 
 
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub 2006-ban is folytatta a előző évben meghatározott és  
racionális keretek közé illesztetett tevékenységeit, amelyek mind az alkotóink mind Városunk 
javát és hírnevét szolgálta. Több tevékenységünk iránti igény spontán módon került felszínre 
és a közel két év alatt egyre több látványos és kevésbé látványos, azonban kihívásokkal teli és 
sok munkát igénylő tervezett feladatot vittünk véghez.  
 
Elnökünk Merczel Erzsébet tragikusan gyors eltávozása csak megerősítette a hitünket, hogy 
áldozatos munkáját folytatnunk kell. Sajnos, változások mindenképpen szükségesek, de úgy 
gondoljuk, hogy a klubon belüli nagyobb összefogással tevékenységünk nemcsak hogy 
folytatható, hanem újabb lendületet is kaphat, természetesen folytatva elhunyt elnökünk 
szellemiségét. Kialakult és erősödő belső struktúránkkal továbbra is képesek vagyunk eleget 
tenni a tervezett kihívásoknak. A fluktuáció mellett a közel 50 tagunk többsége 2007-ben is 
szívesen vállal részt a feladatokból. 
 
A Rákóczi Oratóriumnak hosszas előkészületek után 2006. október 14-én Szécsényben 
megtartottuk a díszbemutatóját. Az Üllői bemutató előtt egy héttel elhunyt Merczel Erzsébet 
az Oratórium szerzője. A családdal egyetértve November 26-án itt is megtartottuk az előadást.  
Mindkét bemutatóról felvétel készült. Az Üllő előadás anyagát a szécsényi bemutatón, a 
szerző által elhangzott dalbetéttel együtt készült el a műsoros DVD.  
 
A Galériás kiállítások megnyitóján, az egynapos kiállításainkon és más szervezetek által 
szervezett programokon szinte mindig verses, zenés előadásokkal is szerepelünk. Vannak 
városunkban kórusok, zeneiskola, és klasszikus-, komoly- és rock-zenekarok amelyekben 
klubtagjaink is szerepelnek. Emellett most tervezzük egy olyan zenés társulat kialakítását is, 
amellyel a folyamatosan klubunk színeiben könnyű, vidám slágereket és színvonalas 
feldolgozásokat tudunk előadni. Ez lenne az alapja a majdani színházi zenekarnak is. 
 
Továbbra is kiemelt feladatunk a Városunkban és a környéken élő tehetséges fiatalok 
felkutatása, támogatása és minél szélesebb körű bemutatásuk. Elkezdtük azt a tevékenységet 
is, hogy alkotóműhelyek keretében képzési formákkal lehetőséget teremtsünk a tehetségek 
felismertetésére, valamint a megfelelő oktató gárda kialakítására is törekszünk. Ebben teljesen 
„kezdők” vagyunk, csak azt tudjuk, hogy szükség és igény is van rá. Nyár elején kézműves, 
kézimunka, festő és művészettörténeti szakköröket, alkotóműhelyeket indítunk. Jelenleg 
pedig patchwork tanfolyam zajlik. 
 
Mivel a tehetség nálunk magyaroknál nagyon termékeny, állandó figyelmet igényel. Hiszen 
minden tehetségre, minden szépre és jóra szükségünk van ahhoz, hogy ne a keserűség, a 
csüggedés, a lemondás váljon uralkodó hangulattá környezetünkben, hanem ezek legyőzése a 
tehetség, az alkotások hitével és erejével.  
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2006. évi főbb tevékenységeinket az alábbiak voltak:  
 

január 21. Magyar Kultúra Napja ünnepi program (Művelődési Házzal közösen) 12 fő 
január 22. Magyar Kultúra Napja – Monor Műv. Ház (Merczel E. – Ima című verse) 
január 21-26. Honismereti gyűjtemény szétszedése, szállítása – 6 fő 
febr.23-márc.7.  Dudás Zsuzsanna patchwork kiállítás megrendezés a könyvtárban 
március Megjelent az Üllői Mecénás Kulturális tájékoztató 3. száma 
márc.15-24.    Gyűjteményes kiállítás – PÉTERI Földváry Boér Műv. Ház – 21 fő 
márc.20. Plusz 29 TV-vel riport készítése egy csillagásszal a Műv.Házban  
márc.24-30.    G. Horváth Boglárka és Medvedovszky Anna kiállítás megrendezés a 

könyvtárban 
április 7.      Civil kerekasztal részvétel – Civil Központtal közösen  
április 11.    Plusz 29 Tv-vel felvételek – 4 fő 
április 16.  Merczel E. Macskaasszony c. könyvének megjelenése a Lurdy házban – 3 fő 
április 22.  „Kerekasztal a holnapért” / Rávágy Karczag Éva szobrásszal közösen – 32 fő 
május 2.  Plusz 29 TV-vel Anyák napi felvétel  - 4fő 
május 6.  „Anyám fekete rózsa”- Veresegyházi kiállításon részvétel – 3 fő 
május  Megjelent az Üllői Mecénás Kulturális tájékoztató 4. száma 
május 13.  N.Kékedy Ibolya fellépése a Zrínyi Ilona nyugdíjasklubban 
május 18. Részvétel a Monor és Vidéke Alapítvány Antólógia kiadásán – Monor - 3 fő 
május 20.    Civil kerekeasztal részvétel a Civil Központban – 4 fő 
május 25. Vargha Gyula könyvpremiere – Hera, Árkosi, Kiss és Virág fotókiáll. 

megrendezése 
május 25. Plusz 29 TV-vel riportok készítése az ált. iskolában – 3 fő 
május 26.  Budapest – Magyar Kultúra Háza – könyvbemutató 
május 27-28. Részvétel a Ferihegyi EXPON – kiállítás – 12 fő 
június 3-4. Árkosi József és Kiss Barbara fotókiállítása Vasadon a falunapokon 
június 3. Árpád napi kiállítás az iskolában 18 fő 
június 10. Részvétel a Felsőfarkasdi Fehérló fesztiválon – kiállítás - 8 fő 
június 15. Ráckeve Ifjúsági tábor Kreatív gyermekfoglalkoztató 5 fő  
június 16         Civil kerekeasztal részvétel a Civil Központban 
június 23-24. Szerencs – Tárogató táborbasn való részvétel 2 fő 
június 24. „Kerekasztal a holnapért” – Szent Iván éj – Árkosi tanya 27 fő 
július 1. Gyömrő – Rákóczi ünnepség -  6 fő  
július 29. Udvar Galéria a Sárándi portán – gyűjteményes  kiállítás -22 fő 
augusztus Megjelent az Üllői Mecénás Kulturális tájékoztató 5. száma 
augusztus 20. Udvar Galériáa gyűjteményes kiállítás monori, pesti, gyömrői      
                             vendégekkel a Polgármesteri Hivatal udvarán – 37 fő 
okt. 14. A Rákóczi Oratórium 1906-2006 szécsényi bemutatója 
aug. 25.-szept 10. Karczag éva és Nádor Tibor kiállításának megszervezése a könyvtárban 
szept.14-28. Marjovszky-Sárándi közös kiállításásának megszervezése a könyvtárban 
november 26. A Rákóczi Oratórium 1906-2006 üllői bemutatója 
dec 15.  Évzáró Mecénás megbeszélés a Klub székhelyén, ahol néhány meghívott 

vendég mellett a helyi televízió is jelen volt. 
dec. 19. Mindenki Karácsonya rendezvényen kiállítás, vásárral és verses programok, 

közben süteményt forrat bort és meleg teát osztottunk a látogatóknak. 



2005. 

ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB

2005. 

2225,  
ÜLLŐ 
KISTEMETŐ U. 1. 

 

 

3 

Néhány kiemeltebb rendezvényünk részletesen 
 
Könyvtár Galéria kiállítások 2006 
 
Némethné Dudás Zsuzsanna Üllő patchwork művész kiállítása – 2006. február 23-tól március 
7-ig. Megnyitotta: Pechtolné Kiss Melinda az Üllő Harmónia Zeneiskola igazgatója 
 
G. Horváth Boglárka és Medvedovszky Anna Üllő művésznövendékek – egyetemi hallgatók 
– 2006. március 16-tól 30-ig.  Megnyitotta: De Villa Ernesto Celeste festőművész – tanár 
 
Környékbeli fotóművészek közös kiállítása - megnyitó egybekötve a könyvtár névadója újabb 
verseskötetének megjelenésével – 2006. május 25-től június 17-ig. 
Megnyitotta: Fehér László nyugdíjas tanár - történész 
 
Karcag Éva vasadi szobrászművész és Nádor Tibor budapesti festőművész közös kiállítása – 
2006. augusztus 25 – szeptember 10. 
Megnyitotta: Mohácsi András festőművész 
 
Marjovszky Béla és Sárándi Tibor festők közös kiállítása – 2006. szeptember 14 – 30. 
Megnyitotta: Hera László fotóművész az ÜMMK tagja 
 
 
Egynapos Udvar Galéria kiállítások 2006 
 
A NYITOTT KAPUK/UDVAR GALÉRIA komplex, több művészeti ág bemutatkozására 
lehetőséget nyújtó egynapos rendezvény. Abból a felismerésből „született”, hogy a helyi 
„kulturhiányos” környezet és helytelen kultúrpolitika közömbössé tette az embereket a 
kulturális rendezvények iránt, ezért a szellemi javak megszerzése, (kevés kivételtől eltekintve) 
a tömegkommunikáció kifogásolható műsoraira korlátozódott.  
  
Április 30-án az Üllő Ipartestülettel közösen megrendeztük az első hagyományteremtő 
Csülökfesztivált. A fesztiválon a helyi művészek, alkotók, és kézművesek alkotásaiból 
rendeztünk kiállítást. A helyszínen agyagos foglalkozás és élőzenés műsorok tették 
hangulatosabbá az eseményt, este utcabál zárta a napot. A látogatottság a vártnál nagyobb 
volt, annak ellenére, hogy városunkban egyidőben, más helyen majálist is tartottak. A több 
mint 1000 fős vendégség végigkóstolhatta a 18 induló csoport csülkös főztjeit, amelyből 3 
tagú zsűri választotta ki a három legsikeresebb alkotást. A művészeti kiállítás méltán 
mondható a rendezvény leglátogatottabb pontjának. Több mint 20 alkotó több mint 150 
alkotása volt látható (festmények, fafaragások, fazekas munkák, kovácsoltvas tárgyak, 
kézimunkák, gobelinek, textilképek, stb.).  
 
Június 3-án az Árpád Fejedelem Általános Iskola Szülői Munkaközössége kért fel minket 
kiállításra az Árpád Fejedelem Általános iskolába, az Árpád napok nyitórendezvényére. Az 
eseményre képzőművészeti kiállítással és kézműves bemutatóval készültünk. A már 
megszokott fazekazás mellett gobelines, patchwork-ös és hennafestés bemutatókat és 
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foglalkozásokat tartottunk, a munkaközösség által meghívott egyéb kézműves és 
gyermekfoglalkoztatók mellett. A látogatottság becsléseink szerint megközelítette a 2000 főt. 
A kiállítók festményekkel, grafikákkal, kézműves alkotásokkal, kézimunkákkal patchwork-
kel, gobelinekkel készültek. Megalakulásunk óta először új, fiatal alkotók és irodalmárok is 
csatlakoztak a rendezvényhez. .  
 
Július 29-én, szombaton a Gyár utcai magánportán ÜLLŐ KINCSEI címmel komplex 
kiállítást és kézműves, gyermekfoglalkoztató valamint zenés rendezvényt szerveztünk. A 
kiállítás ideje alatt irodalmi felolvasást és élő zenés műsorokat tartottunk. A kiállítást a 
maglódi Szabó Gábor klarinétművész tárogató-zenéje nyitotta meg.  
A rendezvény látogatottsága elmaradt a várttól, de tudomásul kell venni, hogy 
„uborkaszezonban” még ilyen módon sem lehet igazából megmozdítani az embereket. 2006-
ban itt először mutatkozott be három gyömrői művész, akik a helyszínen művészetükből 
bemutatót is tartottak.  
 
Augusztus 20-án, vasárnap a Polgármesteri Hivatal udvarán ÁRPÁD UTÓDAI címmel 
komplex kiállítás rendeztünk. A kiállításnak hatalmas sikere volt. A több ezer látogató 
nemcsak a helyi, de a monori, gyömrői, balassagyarmati, vecsési és vasadi alkotók műveivel 
is találkozhattak. Klubtagjaink 43 fő szinte kivétel nélkül személyesen is részt vett a 
programon, ahol az idős, 75 év feletti Üllő lakosok /több, mint 50 fő/ részére egyszerű, de 
színes, verses-táncos bemutatóval készültünk. A helyszínen kosárfonást és gyermekek részére 
üvegfestést is tartottunk. A kiállítást színesítette Hera László gitár és Vadász Gabriella 
hárfazenéje.  
 
Tudatában vagyunk annak, hogy ma hazánkban a kultúra területét is elérte a professzionális, 
globálisan terjedő, nyugati mintán alapuló rendezvények iránti igény. Azokhoz képest 
eszközeink és lehetőségeink is szerények. Sajnos esélyünk sincs arra, hogy körzetünkben 
sokkal magasabb színvonalra emelhessük a tevékenységeinket. Terveink, elképzeléseink 
természetesen vannak, de mivel mindannyiunk számára ez a tevékenység szerelem és nem jár 
anyagi haszonnal, hatalmas lemondásokkal és áldozatokkal jár részünkről ez is. Azonban 
bízunk benne, hogy munkánkkal egyre nagyobb rétegeket tudunk megszólítani és be tudjuk 
bizonytani, hogy a legnagyobb érték a helyi emberek által nyújtott adomány és szolgáltatás, és 
ez az ami szívből jön. Érthetjük ezt mind a kultúra, mind az élet egyéb területén.  
 
Sok látványos és kevésbé látványos feladatot végzünk. A tervezett nagyobb lélegzetű 
rendezvényeink kivitelezését a jövőben is a többi civil szervezettel összefogva tudjuk és 
szeretnénk megvalósítani. Több tagunk is aktívan részt vesz más szervezetek munkájában is. 
Úgy gondoljuk, hogy ez a biztosíték Üllő szellemi, kulturális és morális-emberi felemelésére.  
Aktívan részt veszünk és támogatunk minden olyan rendezvényt, törekvést vagy mozgalmat, 
amely embereket mozgat meg és foglal közösségbe, szellemileg fejleszt, illetve a 
környezetünket fejleszti, szépíti. Mindezt azért, mert mindent nem tudunk felvállalni. De ami 
erőnkből telik és sokak érdekét szolgálja, azt a jövőben is szívügyünknek tekintjük.  
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Terveink és tevékenységeink 2007-ben 
 

1. Szakkörök szervezése 
 - foltvarró /jelenleg már elindult/ 
 - kézműves – kézimunka 
 - festő – művészettörténeti 
 

2. Kiadványok 
 - verses kötet – elsőként Merczel Erzsébet műveiből 
 - újság évente 4 alkalommal 
 

3. Négy gyűjteményes kiállítás Üllőn 
 közösségformáló, büszkeségtudat-erősítő szerepe van 
 - Csülökfesztiválon vagy majálison 
 - Valamelyik hivatalos intézményben (óvoda, iskola, stb.) 
 - igény esetén az Augusztus 20-i rendezvényen 
 - +1 Udvar Galéria 
 

4. Legalább 6 egyéni vagy páros kiállítás szervezése, rendezése a Könyvtár Galériában 
 

5. Az üllői rendezvényeinken és más településeken felnőtt és 
gyermekfoglalkoztató lebonyolítása. (kaptunk már meghívást 
2007-re Sülysápról, Gyálról, Vecsésről és Gombáról, várható 
még megkeresés a Megyelakó Egyesülettől és Monorról is).  

 

6. Verses, zenés műsorok szervezése meghívásos rendezvényekre 
 

7. Oratóriummal 2007-ben két bemutatót tervezünk 
 
Tevékenységünk jelentősen hozzájárul városunk kulturális fejlődéséhez. A sok 
támogatás (főleg tárgyi és szolgáltatás) mellett nagyon sok kiadásunk van. Igaz a pénz 
hiánya soha sem csüggesztett minket, csak megnehezítette a dolgunkat. De minden 
pénzre szükségünk van, hogy folytathassuk és színvonalasabbá tehessük 
tevékenységeinket. Sok minden elérhető és eddig is elértünk támogatások nélkül is. Azonban 
ahhoz, hogy minél több lakótársunkat tudjuk megnyerni az aktívabb, lakóhely és 
környezettudatos viselkedés és az egymásra nyitottabb életvitel érdekében, nekünk sok 
munkára és ehhez anyagi segítségre van szükségünk. 
 
Röviden így tudom összefoglalni 2006. évi tevékenységeinket, persze ez nem minden, csupán 
a felszín. A humán oldala, a kapcsolatok alakítása, a kultúra iránti igény megteremtése és az 
emberek összehozása, ez mind másodlagos momentuma a munkánknak. Mindezt, a 
reklámokat és segédanyagokat, telefon és szállítási költségeket tekintve alig pár százezer 
forint ráfordítással végeztük el szabadidőnkben. Oldalakat lehetne összeírni dátum szerint, 
hogy mi mindent végeztünk, szerveztünk, illetve hány Üllő és környékbeli programban 
vettünk még részt az elmúlt másfél év alatt, amióta klubunk megalakult. 
 
Üllő, 2006. december 6. 

Sárándi Tibor 
mb. elnök 
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