KULTURÁLIS MELLÉKLET

2005.

AZ ÜLLİI HÍRMONDÓ KULTURÁLIS MELLÉKLETE
AZ ÜLLİI MECÉNÁS MŐVÉSZETI KLUB
IDİSZAKOSAN MEGJELENİ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓJA
18. szám / 2010. év 1. megjelenés
Szerkeszti: N. Kékedy Ibolya, Tóth Péter, Sárándi Tibor, Oltványi János,
Tömöryné Varga Judit, Gálné Judit, Robitsek Ibolya, Jakabné Judit, N. Dudás Zsuzsanna

A Magyar Kultúra Napjának
megünneplése
187 évvel ezelıtt, 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a
Himnuszt. Bár akkor ı a magyar nép zivataros századaiból
merítette az ihletet, ám azóta ez a költemény lett a magyar
nemzet imája. Ennek a múltbéli örökségnek a tiszteletére 1989ben január 22-ét ünneppé nyilvánították és ennek az ünnepnek a
neve azóta a Magyar Kultúra Napja.
Városunkban most már több éve ezen a napon mi is
megrendezzük a Magyar Kultúra Napi Ünnepségeket a
Közösségi Házban. Az idei rendezvényt Kondás Imre, az
Oktatási és Közmővelıdési Bizottság elnöke nyitotta meg.
Meghívott vendégünk Járvás Katalin elıadómővész volt, aki
„Kicsi országom” címmel zenés irodalmi mősort adott elı.
A mősorban - többek között - Kölcsey, Vörösmarty, József
Attila, Radnóti, Márai, Vas István, Illyés Gyula, Füst Milán,
Alföldi Géza és Flórián Tibor verseibıl adott elı, némelyik
verset zongorán kísérve.
A mősorban tevékenyen közremőködött az Üllıi Mecénás Klub,
amelyben N. Kékedy Ibolya, Makai Rozália, Oltványi János
adtak elı egy-egy, az alkalomhoz illı költeményt. Tóthné
Kostyalik Tímea és gyermekei, Tóth Richárd és Tóth Kristóf
kedves verselésükkel tették színesebbé az estét.
Az egyes mősorszámok között a Mende Néptánccsoport
fergeteges táncbetéteket adott elı.
- Tömöryné Varga Judit -
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Március 15.
„ha nemzetünk utolsó fia meghal,
borulj rá szemfedı gyanánt,
s ha elıbb jön rád a halál,
rántsd magaddal sírodban az egész nemzetet,
mert tovább élni nélküled gyalázat lesz,
veled halni pedig dicsıség!”
Pest 1848. március 15.

Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük, március 15-e
jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi
ki. Március 15-én minden megemlékezı kokárdát tőz a ruhájára, ez a
hagyomány a francia forradalom nyomán keletkezett, nálunk a magyar
szabadságharcosok viseltek elıször nemzeti színő szalagot.
Március 15-e a magyar nemzet lelkiismeretének kegyelet teljes ünnepe,
elvenni tıle nem engedhetı, és nem is lesz soha lehetséges.
Mi magyarok nemcsak tudjuk, de valljuk azt is, hogy 1848. tavasza nemcsak
a magyarság, de Európa forradalmainak tavasza is volt – s a magyar március
15-e „csak” egyik rügybontó-rügyrobbantó nap e tavaszban.
Amikor mi március 15-ét ünnepeljük, nemcsak a pesti Márciusi Ifjakra
gondolunk tisztelgıen, fejet hajtva, hanem minden nép mindenkori márciusi
ifjaira, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy merjenek cselekedni. Ez ünnepnek
lelkét, szellemiségét, az idı egyre magasabbra emeli, a Petıfik, Kossuthok,
Széchenyik, Bemek lelke, szellemisége örökélető.
Mostoha sors jutott ennek a szellemiségnek, örökségnek az elmúlt másfélszáz
évben – elhalványult, nem egyszer kiveszni látszott szívünkbıl, tudatunkból.
Üzenet a mostani „márciusiaknak” az, hogy ezt a kincset elveszıdni, elhagyni
nem szabad és úgy legyünk magyarok, hogy embernek is megmaradjunk.
E nap kapcsán városunkban Kissné Szabó Katalin polgármester asszony
méltatta az ünnepet, és az emlékezés virágait elhelyeztük az 1848-49-es
szabadságharc hıseinek állított emlékmőnél.
- Kékedy -
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AKTUÁLIS
A keresztény húsvét: feltámadás, szokásai, hagyományai
A húsvét nem csak jeles egyházi ünnep, de ma már számtalan szokás is főzıdik nevéhez.
Ez az ünnep a keresztény világ legnagyobb ünnepe.

A keresztény húsvét Jézus Krisztus feltámadására való emlékezés, hálaadás az általa végzett áldozatért,
amelyeket értünk emberekért tett. Ezen a napon Jézus feltámadását ünneplik a templomokban. A történet
szerint két nappal elıtte, pénteken, feszítették keresztre ıt a római katonák, azzal gyanúsították, hogy
forradalmat indíthatott volna tanításával, és hogy ı akart lenni a király. Ezért csúfságból töviskoronát
tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a kereszthez és a feje fölé tőztek egy papírt, amin ez állt:
I. N. R. I. magyarul Názáreti Jézus Júdea Királya. Szegény meg is halt néhány órán belül, a családja
eltemette, zsidó szokás szerint egy barlangot ásva a hegyoldalban az Olajfák Hegyén és egy nagy nehéz
kıvel takarták be a sírt. Lévén, hogy másnap szombat volt és olyankor a tízparancsolat szerint pihenni
kell, a családja és tanítványai csak vasárnap mentek ki megint a sírhoz. De mit találtak ott…!? Üres volt
a sírhely! Egy angyal állt a sírhelynél és azt mondta a gyászolóknak – nincs már itt, feltámadott!
Ha jól megfigyeljük észrevehetjük, hogy a húsvéti dátum évrıl-évre változik. Akkor honnan tudjuk,
mikor kell ünnepelni? Pedig ezt ki lehet számolni. Ha megfigyeljük, mikor van az elsı telihold március
21-e után, akkor az azt követı elsı vasárnap lesz Húsvét. Ezt azért tudjuk, mert a biblia szerint az ekkor
ünnepelt zsidó Peszach elsı napján tartóztatták le Jézust és a tanítványai a Peszach elsı estéjén szokásos
Széder estet ünnepelték meg, megtörve az élesztı nélküli sütött kenyeret /maceszt/ és megitták az elıírt
több pohár bort.
A világ minden táján ünnepelnek valami tavaszi ünnepet a nem keresztények is. Mióta világ a világ, az
emberek örvendeztek és megünnepelték a tavaszt, a természet megújulását. A leguniverzálisabb
szimbólum a tojás, mivel az a termékenységet, új életet juttatja eszünkben. Gyakori ötlet a tojásszínezés,
már az ısi Babilonban is tették. Késıbb az Egyiptomi templomokat díszítették tojásokból.
A körmenet régebben vasárnap reggel volt, ma már inkább szombat délután tartják. Korábban Jézus
szobrát a falu legfontosabb embere vitte a körmeneten, mára ez a szokás kihalt.
A tojást a lányok húsvét vasárnapján festették, melyet másnap adtak oda a locsolóknak.
Ételként a már a jól ismert sonka és tojás mellé, kalács és bárány került.
Szimbólumként a csirke érthetıen a születés és a feltámadás jelképe, hiszen régen nagy esemény volt, ha
egy csirke a tojásból elıbújt. Az áldozati bárányról mindenki hallott, Krisztus áldozatát szimbolizálja.
De miért is a nyúl hozza az ajándékot? Németországban húsvét idején gyöngytyúkot /Haselhuhn/
ajándékoztak, azonban a nevet sokszor rövidítették, és csak Hasl-ként emlegették. Egy félreértés nyomán
nyulat kezdtek ajándékozni egymásnak. / Németül Hase, melyet könnyen összekevertek a „Hasl”
rövidítéssel /
Nem sokkal késıbb hazánkban is a nyúl hozta az ajándékot!
Ma hazánkban egyre jobban elmaradnak ezek a szokások, de azért igyekszünk gyermekeinkben
elplántálni azokat a régi szép szokásokat, amiket még mi is megéltünk. Boldoggá tett bennünket, ha kis
kosarunkkal elindulva a főben keresve rá találtunk egy-egy csoki nyuszira, ajándékra.
KELLEMES ÜNNEPET KÍVÁNUNK!
- Kékedy Árpádnapi megemlékezés

Mecénás Mővészeti Klub
féléves programja:
2010. február 19-20-ig
Szomszédolás Képzımővészeti Kiállítás
Felsıpakony
2010. március 5-17-ig
Szomszédolás Képzımővészeti Kiállítás Gyál
2010. március 4-18-ig
Nagy Kiszti selyemfestı kiállítása
Vargha Gyula Könyvtárban
2010. március 25-április 6-ig
György Attila Ottó fajáték készítı és tervezı
kiállítása
Vargha Gyula Könyvtárban
2010. április 9-19-ig
Szomszédolás Képzımővészeti Kiállítás Vecsés
2010. április 22-május 3-ig
Szomszédolás Képzımővészeti Kiállítás
Alsónémedi
2010. május 6-17-ig
Szomszédolás Képzımővészeti Kiállítás Üllı
2010. május 20-27-ig
Gyermekrajz pályázat eredmény hirdetés+ kiállítás
Vargha Gyula Könyvtárban
2010. május 29.
Csülök Fesztivál 1 napos kiállítás
2010. június 3-17-ig
Dr. Halasi Katalin gobelin
Kostyalik Károlyné kézimunkák
Tóthné Kostyalik Tímea gravírozó kiállítása
Vargha Gyula Könyvtárban

Selyemképek a könyvtárban

A magyar történelem egyik legnagyobb hadvezére, Árpád fejedelem
egy gyıztes csata megvívása után távozott az élık sorából, így
lehetıvé tette az utókornak, hogy amikor halálára emlékezünk,
egyben a gyızelmét is felidézhessük gondolatainkban.
Az idén, is mint minden évben a kultúra területén, mi is
megemlékezünk a történelem egyik legnagyobb alakítójára Árpád
fejedelemre, 2010. március 25-én a Harmónia Zeneiskola, a Vargha
Gyula Könyvtár és a Mecénás Mővészeti Klub szervezésében
történı kiállításunkkal.

Költészet napjára
„igazi lelkünket, akárcsak az ünneplı ruhákat gondosan
ırizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepre”
József Attila, hidd el…részlet

Március 4-én különleges kiállítás nyílt az Üllıi Vargha Gyula Könyvtárban. Nagy
Kriszti, mővésznevén: Nagy Kiszti selyemképeit tekinthették meg az érdeklıdık. A
kiállított anyag is tükrözi, hogy a selyem festése fıképp virágcsendéletek,
megalkotásoknak kedvez, de hálás témája ennek az anyagnak a különféle energiákat
sugárzó és meditációs folyamatokat segítı mandalák ábrázolása is.
A megnyitó mősorát a Harmónia Zeneiskola igazgatója Pechtolné Kis Melinda és
növendékei adták, majd Nagy Kiszti fia játszott oboán egy zenemővet. A kiállítást
Tóth S. Tibor nyitotta meg és méltatta a mővésznıt és munkáit.
A megnyitón szép számmal jelentek meg vendégek, az alkotómővész barátai is ott
voltak. A kiállításon látható volt a mővésznı barátainak alkotásai is, név szerint Báti
Jolán Éva és Kiss Jutka személyében.
A megnyitó végén a szervezık, mint mindig, most is egy kis megvendégeléssel
fogadták az egybegyőlt vendégeket.
- Oltványi János -

A költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964. óta
minden évben április 11-én ünnepeljük Magyarországon.
Ezen a napon hagyományosan koszorút helyeznek el az irodalmi
szervezetek képviselıi egykori lakóhelyén a ferencvárosi Gát u 3.
szám alatt lévı emléktáblájánál, és a szárszói panziónál.
Ez a két hely – földi és szellemi világra jövetelének helyszíne – ma
emlékmúzeum, s évtizedek óta az İ tiszteletére ünnepeljük a
költészet napját.
- Kékedy -
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VISSZATEKINTİ
Patchwork kiállítás a
Könyvtárban
2009. november 12-én kora este zsúfolásig megtelt
a Vargha Gyula Városi Könyvtár kiállítóterme
abból az alkalomból, hogy ekkor nyílt meg kis
foltvarró csoportunk elsı közös kiállítása, melyre
nagy izgalommal készültünk. A megnyitón a
Harmónia Zeneiskola mősora mellett, versek is
elhangzottak az Árpád Fejedelem Általános Iskola
diákjai és Oltványi János mecénás tagunk
elıadásában. Vámos Éva a Mővelıdési Ház
igazgatója nyitotta meg a kiállítást. Úgy érzem,
hogy nagyon szép és tartalmas anyagot sikerült
összeállítanunk erre a megmérettetésre.
Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nagy
sikerünk volt. A kiállított anyagon nagyon szépen
látható, hogy fejlıdtek tagjaink az elmúlt két
évben, mióta együtt alkotunk. A kezdeti „zsengék”
után már nagyon szép alkotások születtek, amelyek
bármelyik nagyobb kiállításon is megállnák a
helyüket!
Öröm volt nézni Gattyán Ica szép textiljátékait,
Jakabné Jutka nagy ágytakaróit, kisebb-nagyobb
faliképeit, Hamendáné Bognár Mara faliképeit,
húsvéti kis tárgyait. Oláhné Jucika korát
meghazudtoló fiatalos szorgalommal készült
alkotásait. Képviselte még magát legújabb tagunk
Szolnoki Kati is szép munkájával. Én az utolsó 3
év „termését„ mutattam be.
Reméljük, hogy ezen a kiállításon felbuzdulva
mások is kedvet kapnak, hogy ezt a szép
kézimunka-technikát
elsajátítsák.
Ennek
elısegítésére hirdettük meg az újabb tanfolyamot,
amely az óta már be is fejezıdött. Nagy
lelkesedéssel ismerkednek meg új tagjaink az újabb
és újabb technikákkal.
Aki kedvet érez e szép és igényes kézimunka
elsajátításához, az alábbi elérhetıségeken lehet
jelentkezni.
N. Dudás Zsuzsanna csoportvezetı.
Telefonszám:36-70-232-2879
E-mail: macskafolt@freemail.hu

Mindenki Karácsonya
Csípıs téli reggelre ébredtünk, de már azzal a
tudattal, hogy ma a „nagy családdal” azaz
településünk apraja-nagyjával ünnepeljük együtt a
várva várt Karácsonyt. Az elıkészületek már kellı
hangulatban
hoztak
bennünket.
Felvertük
sátrainkat és kipakoltuk a kézmőves dolgainkat,
ezzel is vásári hangulatot teremtve. Az idı nagyon
„morcos” volt, de minket főtött az a gondolat,
hogy ezen a régóta várt napon ünnepelhetünk.
Megérkeztek a többi vásárosok is.
Megtörtént az ismerkedés, kinek milyen
„portékája” volt, azzal megajándékozta a másikat.
Nagyon vártuk a koradélutánt, ami megadta a
hangulatát az ünnepnek, Polgármester asszonyunk
ünnepi beszéde, a Zrínyi Ilona kórus tagjai, az
Árpád Fejedelem Iskola diákjai, óvodásaink
mősora mind-mind emelte az ünnep hangulatát. Mi
Mecénások forralt borral és citromos teával
készültünk az átfázott vendégseregnek. Volt mézes
sütemény, mandarin, csokoládé, szaloncukor.
Gesztenye sütésünk lett volna az est vendéglátás
fénypontja, de sajnos a gesztenye keserősége nem
tette lehetıvé, hogy élvezhetı és ehetı legyen. E
gyönyörő napot a Harmónia Zeneiskola ünnepi
koncertje zárta. Köszönet minden elıkészítınek,
szereplınek akik ezen a napon lehetıséget kaptak
arra, hogy Üllı Város polgárainak szép estét
adjanak és, hogy ráhangolják lélekben ıket az
adventi ünnepre.

Palya Bea és a mesemondók
estje 2009.
Színvonalas mősort láthattunk a Monori
Vigadóban. Palya Bea eredeti csángó énekeket,
és modern dalokat adott elı.
Az elıadás szünetében a mesemondó verseny
nyertesei népmesékkel, illetve mese részletekkel
szórakoztatták a közönséget nagy sikerrel.
Vastaps az Üllıi Református Templomban.
2009. novemberében Jótékonysági Koncerten
vehettünk részt, Balczó Péter énekes és Horváth
Márton Levente orgonamővész elıadásában.
Klassszikus és modern mőveket hallhattunk
J.S.Bach-tól Wolf Péterig. Nagyon szép és
színvonalas mősort volt.
Köszönet a szervezıknek
- Gál Judit -

2009. december 27-én . tartottuk az óévzáró
bulinkat, már délután három órától készültek a
finomságok terítései, díszítettük klubunkat
megadva azt a hangulatot, amit ez az alkalom
megkíván. A Plus 29 TV is jelen volt, hogy
megörökítse nekünk ezt az eseményt. Makai
Sándor harmonikája és Szabó Laci citerája
gondoskodott a jókedvrıl.
- Mecénás -

- Jakabné Judit -

Kézmőves foglalkoztató az
iskolában 2009. december
Hát itt meg mit lehet készíteni? – kérdezte az
asztalunkhoz telepedı kisfiú.
Elsoroltuk neki, hogy Ibolya néni a gipszfigurák
festésében segít, Judit néni a képek, képeslapok
készítésébıl, és én Jutka néni pedig díszdobozok
hajtogatását szeretném neki megtanítani.
Ezek után nagy lendülettel beindult a kreatív
munka. Az óév utolsó tanítási napjára szervezi
már hagyományosan az iskola ezt a kézmőves
napot alsós diákjaink nagy örömére.
Fiúk és lányok vegyesen, de egyforma
lelkesedéssel láttak neki az ajándék készítésének.
Az adott feltételek mellett, jól megszervezett nap,
szerintem mindenkinek nagy élményt jelentett, és
emlékezetes marad sokáig.
Jólesı fáradtsággal, kellemes ünnepeket kívánva
indultunk haza.
- Jakab Judit -

A Merczel Erzsébet Alapítvány köszönetét fejezi
ki az 1%-os adományozóinak.
A adományokból befolyt összegünk: 287600Ft.
Ezt az összeget gyermekfoglalkoztatókra,
gyermeknapra, 2010-es naptárunk készítésére,
klubunk belsı tatarozására, és kiállításokra
fordítjuk.
Továbbra is várjuk szíves felajánlásukat
köszönettel. Adószámunk: 18711262-1-13

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

Mecénás kirándulás sorozat
2009. ıszén megtörtént az elsı Mecénás
Mővészeti klub által szervezet „ Ismerd meg
hazád” történelmi, honismereti kirándulás
sorozata. Ahogy ígértük ezek a szervezések
folyamatosak lesznek.
2010. március 21.
1 napos kirándulás
Dunakanyar + Párkány 1600.-Ft/fı
2010. április 18. 1 napos Tata és Tatabánya
1600Ft.-/fı
2010. május 22-23. 2 napos Balaton felvidék
/szállás, reggeli, ebéd, vacsora 4000.-Ft/fı
+2500.-Ft/fı útiköltség.
Idegenvezetınk: Acsay tanár úr.

Idei elsı kirándulásunk
2010. március 21-én 1 napos kirándulásunkkal
elkezdıdött „ ismerd meg hazád” történelmi
kirándulás sorozatunk. Üllırıl 56 fıs
autóbusszal és teljes létszámmal indultunk. Úti
célunk:
Esztergom-Párkány-VisegrádLeányfalu- Szentendre volt. Acsai Zoltán tanár
úr tökéletes felkészültsége idegenvezetésbıl
egész úton olyan történelmi ismeretekkel
gyarapította
„hiányos tudásunkat”, ami
kárpótolt az egésznapi kellemes fáradtságunkért.
Esti órákban érkeztünk haza az egész napos jó
hangulatból.
- Kékedy -
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ÜLLİ KINCSEI
A Fa

Emberek embere

Úgy nézz rá, mint ifjú a szőzre,
Lásd benne véred vöröslı cseppjeit,
És úgy nézz rá, mint a víz a tőzre,
Ha összefonódnak végre sorsaik.

Színpompás szavakkal
szeretném leírni neked
mit s hogyan ver szívem
mióta itt vagy nekem.
Álomarcod távoli mosoly
elıtte lila felhıgomoly
Ködbe vész múlt, jelen, jövı,
megszőnni látszik tér s idı
mikor elsétálsz mellettem.
Veled mindezt elfeledtem.

Érezd áldott, lüktetı ereit,
Miben harsogó trombiták zengenek,
Járd végig újra életed tereit,
S hagyd, hogy éljen az érzés benned.
E Fában él minden, mi volt, mi örök.
E Fában, mit a lélegzı Kárpátok neveltek.
A kardok, a szabják és gyilkos tırök
Nyomai még teste padlójában hevernek.
Ott dübörög benne hazánknak bús szíve,
Belıle áramlik ki életünk bora,
Az egri, a zalai páratlan íze,
A magyarság örök, kortalan kora.
İ a kapu, İ a sír, a ringató bölcsı,
Hısök sírjain a szomorú kopjafa.
İ a meleg, a fény, az író, a költı,
S ha tehetné, fájó könnyeket ontana.
Vándor, a botodban ott a kódolt remény,
Ha megfejted utad és életed titkát,
Mondj egy imát, mi áldó és szerény,
Mert sorsod hídjain a Fa vezet át.
- Markó Tímea -

Hangod ízét ölelni szeretném
s ha lelked fényét
karomba vehetném
csak ringatnám…
mert félnék.
Elıhozom összes rémét.
Szemed szomorú színe
vállad férfias íve
Karod ereje, tested melege
ha csak egyszer is enyém lehetne!
Férfiak férfija emberek embere!
(Figyelj ide!)
Egy nı hever a lábad elıtt
(félelmed glóriája övezi ıt).
Téged kér légy övé!
Tartozzatok együvé!
De te nem látod.
Melletted elmehetne
Ezerszer-milliószor hetente
Biccentesz, és elmész mellette.
- Darab Anikó -

Az örök út csodája
Az út örök és csodája végtelen,
S e végtelen csodából születı védtelen,
Parányi kis lény apró nyomai,
Mint fosszíliák, úgy kövültek bele,
Ingatag léte szikkadt rétegeibe.

Tavaszi világ

Szomorúfőz örök bánatában él,
İ az, ki szenved, de mindig remél.
Elenged, visszasír, ırült és bátor.
Szeret és győlöl, rajong és vádol.
Elpusztul, feltámad, sétál és szalad,
De isteni lénye fénylı lámpás marad.

Csiripelı tavaszi ágakon,
Apró gyémántok ragyognak.
Levél nincs még a fákon,
De a virágok már fakadnak.
Sietıs dolguk van, tudom,
Hirdetni az élet örömét.
Megmutatni magát a világnak,
Ezért elhagyja mind a fába zárt
börtönét.
Majd felragyognak a kertek,
Szinte lángra gyúl a határ.
Mindenütt új élet serken,
Szirmokon táncol a napsugár.
Mintha szívembıl bomlanának,
Mintha lelkem borulna virágba.
Úgy élvezem ezt a tavaszt,
Hisz túl régen vártam e csodára.
Ha most szirom-esı hullana fejemre,
És illatával ölelne minden virág,
Akkor érezném igazán,
Milyen csodás ez a tavaszi világ!

- Markó Tímea -

- N. Kékedy Ibolya -

Ott él İ, görgı esıcsepp tükrében,
Pillangó szárnyán, vörös nyár hevében.
Tétova lépteknek poros nyomában,
İszi falevélnek ropogó hangjában,
Édes mosolyok csillogó tavában.
Bolyongó felhı esıcseppje İ.
Szivárvány kékjébıl boldogan tör elı.
Szikkadt föld göröngyébe bújva
Lapul és vár a csodára a csoda,
Míg testébıl kiárad Istennek bora.
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Húsvéti tanmese
A Kenderes-dőlı felıl
nagy zokogást hallani.
Arra ugrál kíváncsian
kis barátom, Nyúl Gyuszi.
Nyuszi Juci ől az úton
keservesen jajgatva,
Körülötte szétszórt festék,
csapzott rajta a bunda.
„ Te veled meg mi van hékám?” –
kérdezgeti Nyúl Gyuszi.
„ Majdnem elütött egy autó.”szepeg búsan a Juci.
„ Szétszóródtak a festékek,
eltörtek az ecsetek.
Hogy kapnak így hímes tojást
az üllıi gyerekek?!”
„Ne sírj Juci! Én segítek.”vígasztalja Nyúl Gyula.
„Nincs ecseted? Festünk mással.
A farkincám jó puha!”
Összeszedték a festéket.
Nyuszi Juci már örül,
de Nyúl Gyula zsörtölıdik:
„Máskor nézzél jól körül!
Az úttesten rohangálni
látod, veszélyes dolog!”
„ Most megúsztam, de a szívem
nézd csak, most is hogy dobog!”
Gyuszi, Juci kint a réten
sok-sok tojást festett meg.
Húsvét reggel örülhettek
az üllıi gyerekek.
Tanuljatok hát belıle,
bár a mesém végetér.
A tanulság: kicsik, nagyok,
az utca nem játszótér!!
- Medgyessy Hajnalka -

HA ÖNNEK IS VAN SAJÁT VERSE, VAGY ÉRDEKES, RÖVID PRÓZÁJA, ILLETVE
FELMENİI KÖZÖTT VALAKI ÍRT ILYENEKET, KÜLDJE EL NEKÜNK ÉS MI A
LAPUNKBAN MEGJELENTETJÜK.

Üllı, Kistemetı u. 1 • klub@ulloimecenas.hu

