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                                                         Beszámoló
                         A Merczel Erzsébet Alapítvány – Mecénás Művészeti Klub
                                                     2017. évi tevékenységeiről.

Az előző évekhez hasonlóan az idén is több nagyobb, és kevésbé látványosabb tevékenységet 
végeztünk a Vargha Gyula Városi könyvtárral közösen.
Az évet az ÜKK-ban rendezett „ Érték-tabló” kiállításon vettünk részt, ezt követte a 25 órás 
Vass Albert felolvasó est Evarics Györgyné és Kékedy Ibolya részvételével az üllői Turul 
Házban. 10-ik gyermekrajz pályázatot hirdettünk kiállítással összekötve az Árpád Fejedelem 
Általános iskolában, ezzel lett megnyitva az Árpád-napok Üllőn. Március 15-én 
koszorúztunk, majd ezt követte a Romakultúra Világnap foglalkoztatóval a Kiss Sándor 
Művelődési Házban. Gera Béla mecénás tagunk kiállítása az ÜKK-ban. Meghívtuk a 
Hegyvidéki Alkotókat kiállításra, melyet örömmel elfogadtak. Árpád Fejedelem Iskola DÖK 
napjára 30 db. láthatósági mellényt ajándékoztunk a verseny színesebbé tételére, sőt a sok 
kerékpárral közlekedő gyermekek biztonságos közlekedésére. Csülök-fesztivál a Sport 
csarnokban szintén részvételünkkel, ezt követte a Hősök napja, majd a Trianoni 
megemlékezés.
Augusztus 20-i hagyományteremtő rendezvényünket a gyönyörű Helytörténeti udvaron tudtuk 
megrendezni hazai és vendég kiállítókkal, 80 fő nyugdíjasainkkal való találkozás, ill. 
megvendégelés, majd azt követve egy zenés, verses beszélgetések. A vendégek ellátásában / 
szendvics, üdítő és kis finom bor / kíséretében az üllői nyugdíjas klubtagok voltak 
segítségünkre.
Nagy szükség van arra, hogy az ilyen típusú, vagy hasonló rendezvényeken, kiállításokon 
megismerjék az emberek egymást, vitassák meg környezetük igényeit és ne menjenek el 
egymás mellett szótlanul, mert csak rajtuk múlik, hogy milyenné válik ez a közösség.
Az ősz kezdetével, mint már sokadszorra a Gyömrő Lecsófesztivál felkérésére árusítással, ill. 
kiállítással újra jelen voltunk, ezt követte az 1848-as Üllő Vezér által fémjelzett 
megemlékezés. Majd koszorúztuk az I. Világháborúban elesett hőseinket.
Felkérést kaptunk a Pest Megyei Kormányhivataltól „Bemutatkoznak járásaink tehetséges 
képzőművészei” elnevezésű kiállításra, ahol 2017. november 9-én 16 fővel képviseltük Üllő 
Várost. Viczkó Ferenc mecénás tagunk a jelenlegi Megye-ház makett alkotásával köszöntük 
meg a lehetőséget. 
Mint minden évben most is mi gyújtottuk meg az Advent első gyertyáját a Város központ 
udvarán. A mézeskalács-fesztiválon Evarics Györgyné foglakoztatást tartott a szebbnél-szebb 
mézes sütemények díszítésében a gyermekeknek.
Mindenki Karácsonyát mi mecénások forró tea, forralt illatos meleg bor zsíros kenyér 
kíséretével vártuk a fázós vendégeket faházunknál.
Szeretném megköszönni Üllő Város Önkormányzat Képviselő Testület támogatását, ami 
hozzásegített bennünket céljaink eléréséhez.
Üllő, 2017-01-11                                  Tisztelettel: Nagyné Kékedy Ibolya Elnök
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