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Az Üllői Hírmondó kulturális melléklete

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub
időszakosan megjelenő kulturális tájékoztatója

26. szám / 2013. év 1. megjelenés
Szerkeszti: N. Kékedy Ibolya

Május első vasárnapján az édesanyákra, nagy-
mamákra gondolunk . Ez az érzelmekkel teli 
ünnep összekapcsolódik az ajándékozással, a 
szeretet és a megbecsülés kinyilvánításával .

Anyák napjára

Anyácskámnak
Álmodtam egy képet. Egy aranyló Napot,
szívbölcsőben ringó, ártatlan holnapot.
Megfogom most kezed, és elviszlek oda,
ahová nélküled nem léphetnék soha.

Nekem Te vagy a nap, a fény és a meleg
fénybölcsőt ringatóan, maga a szeretet.
Mely időtlen ölel múltat, jövőt, jelent,
s azzal, hogy vagy nekem, mindenem  
van nekem.

Mint egy szép ígéret csupán annyit érek,
nincsen mit adhatnék, nincsen, amit kérjek.
Csak álmaim vannak, és ha elfogadod,
velük köszönti most sugara a Napot.

Nagymamámnak
Felvettem legszebbik ünneplő ruhámat,
megfésültem selymes, kócos fürtjeimet,
reggel kiskertedből, amikor nem láttad,
néhány szál virágot szakítottam Néked.

Néhány szál tulipánt, fehér gyöngyvirágot,
közéjük rejtettem gyermeki szívemet,
hogy ma Anyák Napján tündér mosolyommal,
s szerető szívemmel átnyújtsam Neked.

Körmendi Gitta

 A Mecénás Művészeti Klub tagja, Körmen-
di Gitta gyönyörű versével köszönti az édes-
anyákat és a nagymamákat .

– kékedy –
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visszatekintő

Virágosítás 
Városunkban!

Üllői meghívottakVI. rajzpályázat ÜllőnSzomszédolás

Malomkő üzletház

Március 11-én az Örkényi Szabadidő Köz-
pont és az Alföldi Szabad Szalon tavaszi tár-
latát Kulcsár István, örkényi alpolgármester 
nyitotta meg . 
 Bemutatta az alkotókat, akik között a Me-
cénás Művészeti Klub tagjai is nagy számban 
szerepeltek . 
 N. Dudás Zsuzsanna foltvarró, Gál Józsefné 
kézműves, Zsíros Sándorné gobelin, Robitsek 
Ibolya festő . Az ünnepélyes megnyitót szép 
műsor követte, majd minden kiállítónak em-
léklappal kedveskedtek a szervezők . Ismét 
öregbítettük Üllő hírnevét .

– robitsek –

A Malomkő üzletház február közepétől megtelt 
élettel . A posta mellett elhelyezkedő, tavaly ősz-
szel átadott szolgáltatóházban három vállalko-
zás termékei színesítik Üllő lakosságának elfog-
lalt mindennapjait .
 A postához legközelebb eső helyiség – a ko-
rábban a helyszínen álló faházban működő – 
papír-, írószer- és ajándékboltnak ad otthont .
 A kötelező iskolai alapfelszerelésen túl ren-
geteg érdekes, színesebbnél színesebb játék, 
ajándék, meglepetésekkel teli golyóautomata 
és többféle édesség is megtalálható a tanuló-
kon és szüleiken kívül a legifjabb korosztály 
számára is .
 Az épület másik végén helyezkedik el Gom-
bóc Artúr kuckója . Hamburgerrel, hot dog-
gal, készen hozott cukrászsüteményeivel, friss, 
helyben sütött pékáruival, csokoládéarzenáljá-
val és olasz fagylaltkülönlegességeivel teli kuc-
kóba az iskolából kiözönlő gyerekseregen kívül, 
az értük jövő nagyszülők, a munkából hazafelé 
tartó szülők, felnőttek is betérhetnek egy frissí-
tő üdítőre, aromás kávéra .

A Mecénás Művészeti Klub hatodik alkalom-
mal írt ki gyermekrajz-pályázatot az üllői 
óvodás és iskolás gyermekek számára . A kiírt 
pályázat címe: Példaképem .
 E pályázat egy felmérés is egyben, mely-
nek célja, hogy rávilágítson az óvodás- és 
iskolás korú gyermekek körében a kialakult 
értékrendre és a felnőttek iránti tiszteletre . A 
beérkezett, majd lezsűrizett alkotások ered-
ményhirdetése május 9-én lesz az Árpád Feje-
delem Általános Iskolában . Ebből az alkalom-
ból az iskolában rendezett kiállítás keretében 
mutatjuk be a beérkezett pályaműveket .

– NKI –

Az idén ismét megrendezésre került a Szomszé-
dolás című képzőművészeti kiállítássorozat, 
ami rendhagyóvá vált a művészetet kedvelők 
és a kiállító amatőr művészek nagy örömére . 
Mint midig, Felsőpakony nyitja meg elsőként 
e kiállítássorozatot, majd Gyál következik, 
ezt követi Vecsés . Sajnos Üllő, mint helyszín, 
technikai okok miatt kimaradt, de alkotások-
kal jelen volt . 
 Végül, de nem utolsó sorban Dunaharaszti is 
bekapcsolódott a rendezvénysorozatba . Remél-
jük még sok alkalommal lehetünk részesei a jö-
vőben is e hagyománnyá vált szép szokásnak .

– kékedy –

Mint minden évben úgy az idén is, Üllő köz-
pontja virágba borult . Évről évre egyre szer-
vezettebben történnek a „kertészeti” tevé-
kenységek . A polgármesteri hivatal több száz 
különböző palántát biztosít erre az alkalomra . 
Civil szervezetek és magánszemélyek is hoz-
zájárulnak, ki saját, ki megvásárolt palántá-
jával e hagyományteremtő és -őrző, szépítő 
programhoz . Mindig örömmel vállaljuk eze-
ket a felkéréseket, mert nem mindegy, hogy 
milyen környezeti és közegben éljük  le  a nap-
jainkat .

– kékedy –

 A középső helyiségben a Három Kívánság 
fantázianevű kreatív hobbi- és ajándékbolt ta-
lált magának ideális és könnyen megközelíthe-
tő helyet .
 Az árukínálat február közepe óta rohamos 
tempóban bővül, köszönhetően az üllői lakosok 
igényes szabadidős tevékenységének és azok-
nak az ötleteknek, melyeket a városban műkö-
dő Mecénás Művészeti Klub kimagaslóan aktív, 
kivételes tehetséggel megáldott tagjaitól kap fo-
lyamatosan a bolt tulajdonosa .

   Mindenki megtalál-
ja a kedvenc időtölté-
séhez nélkülözhetet-
len alapanyagot, akár 
festésről vagy hímzés-
ről van szó . Lehet kez-
dő vagy haladó, legyen 
szó a legegyszerűbb 
gyöngyfűzés techni-
káról vagy esetleg a 
csomós gyöngyművé-
szetről, és az agyago-
zásról, minden kedves 
érdeklődő megtalálja 
az ízlésének megfele-

lő kelléket, ha egyszerűen, de igényesen kívánja 
környezetét szépíteni, házát díszíteni .
 Ünnepi alkalmakhoz illő képeslapot, apróbb 
ajándéktárgyat és az ezekhez szükséges mi-
nőségi csomagolóanyagot is megleli a vásárló 
nagyközönség .
 A bolt nagy figyelmet, sok energiát és időt 
fordít az egyéni igények kielégítésére is . Minden 
kívánságnak utánajár és záros határidőn belül 
igyekszik teljesíteni azokat .

Vizi Kata
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versek

Kedves versszerető olvasó!

A legszebb csokor
Tudom , ez a rajz is varázsosan szép lesz.
Édesanyácskádnak rajzolhatsz most képet.
Kössél virágokból egy hatalmas csokrot,
Keress szivárványszínt, selymes szalagokhoz.

Rajzold le a világ legszebbik rózsáját,
fehér violáját, tündér- tulipánját,
vagy rajzolj egy olyan gyönyörű virágot,
amilyet a világ eddig sose látott.

Lehet bársonyszirma fehér, tiri-tarka,
ülhet csöppnyi bogár, vagy pillangó rajta.
Mindegy, hogy a kelyhe, aprócska, vagy nagyobb,
mind megtöltik tiszta, mézédes illatok.

Majd a sok kisvirág összedugja fejét,
kíváncsian nézi, vajon rajzolsz –e még?
Tetszenek maguknak, tetszenek egymásnak,
boldogok, vidámak, hisz csokorrá váltak.

Kösd hát száraikat szép gyengéden össze,
tekerd ragyogó szép szalagokkal körbe,
most már átadhatják azt az üzenetet:
rajzoltál egy csokor tiszta szeretetet.

Körmendi Gitta

Kékség
Kéklő fénytükrödben ismertem magamra,
látva milyen a kék öröme, haragja.
Milyen, mikor fényes könny borít rá fátylat,
hogy adja át fényét gyémánt az opálnak.
Magam festettem rá huncut kobaltkéket,
ártatlan szerelmet, búzavirágkéket.
Megható ibolyát, nefelejcskék eget,
vízkéktől, mélykékig érő tengereket.
Féltékeny acélkék, tűhegyes villanás,
ultramarin csókot, türkizkék csillanást.
Nyugtató, tinta kék, éjszakai álom,
bársony-kéken fénylő álompille táncot.
Égszínkék ünnepet, csillagragyogással,
kökény kék vallomást, igéző varázzsal.
Láttam világító és sejtelmes kéked,
láttam milyen a kék, ha kéktől is kékebb.
Játszhatok szemedben minden árnyalatban,
csodaszép kékedet, itt őrzöm magamban.

Körmendi Gitta

Anyák  
napjára
Hiányod nehezen viselem,
Más világ nélküled az életem.
Lelkemben burjánzó fájdalom,
Nyugodni nem enged, fáj nagyon.
Mióta elmentél szenvedek,
Megnyugvást semerre nem lelek.
Elsodor magával a szürke ár,
Felhők közt elbújt a napsugár.
Tükörben nézem az arcomat,
S látom, hogy rám hagytad az arcodat.
Őszinte tekintet, arcélek,
Igazságszerető széplélek.
Köszönöm, de nekem nem elég,
Legalább álmomban légy vendég.
Ölelném megfáradt testedet,
S csókolnám remegő kezedet.

Kékedy Ibolya

Ez  vagyok…
Soha nem hullott ölembe semmi,
Létért, észért, meg kellett küzdeni.
Egyik jó volt hozzám, a másik rossz,
Előfordult: egyenesen gonosz.
Nekik kellet köszönnöm, aki vagyok,
Ha rúgtak rajtam, ugrottam nagyot.
Hogy megmutassam: vagyok valaki,
De középszerűből nem tűntem ki.
Rossz időben voltak életlékek,
Igaz hang miatt kötöttek féket.
Ha kicsit szaladt a szekér velem,
A rosszat, a sértést elfeledtem.
Csak a szív mélyén maradtak tüskék,
Kicsi sündisznó: Vannak még tüskék.
Egyik jó volt hozzám, a másik meg rossz.
Előfordult egyenesen gonosz.
Általuk létezik, aki vagyok,
Nekik hajlok, ha értéket hagyok.

Kékedy Ibolya

Csak nekem élsz
Enyém már két selymes karod,
mely széttárul – átkarol, ölel –
enyém a szíved, e drága öröm-gyöngy,
mely ha keblem ver, a meny van hozzám közel.

Két szép szemednek gyöngyei enyémek,
csak rám tekintenek, szeretőn biztatón,
enyém a lelked – ez a fehér angyal –
mely úgy úszkál életembe, mint a csónak a tiszta tón

Enyém már mindened – mit kimondasz – a szó!
enyém gondolatod, mely mindig biztatóbb.
Enyém vagy! Ezt zengi minden – ami élet
és mégis mikor mondhatlak egészen enyémnek?

Közös már mindenünk. Egy már a hű lélek.
Te én bennem élsz, én meg Benned élek.
De mégis kérdezem: szavaim szerények:
mikor mondhatlak már egészen enyémnek?

Üllő, 1940. április 29. ifj. Varga Sándor

Nem sokat tudok Varga Sándor Lászlóról, a Szí-
vet nem cserélek címmel kiadott életmű írójá-
ról . Annyit igen, hogy üllői lakos volt . Ha mégis 
rosszak lennének az információim, úgy elnézést 
kérek önöktől!
 Ez a verses életműkiadás 1999-ben jelent meg, 
az író életpályájáról 149 vers található benne 
1937–1999-ig . 
 A verseskötetet mecénás társam, Viczkó Fe-
renc kapta az író unokanagybátyjától 2000 janu-
árjában . 
 Gyönyörű gondolatok, csengő rímek, meleg 
érzelmek kísérik végig e verses kiadást . Kedves 
olvasó, 1-2 szép verssel szeretném megörvendez-
tetni Önöket, fogadják szeretettel .

Sárguló 
búzatáblák
Ring lágyan a nagy rengeteg,
aztán zúg, mint a fergeteg, 
hullámzik a sárga tenger,
széllel dacolni már nem mer,
magasra fölcsap bősz árja,
haragja az eget játja, 
aztán meg a mélybe kutat,
két hegy közé völgyet iktat.  

Ilyen most a búza-tenger,
mit dühös szél korbácsa ver,
őszbe hajlik már bús feje,
szeme könnyekkel van tele,
érzi, hogy már itt az idő,
az aratás lassan el jő,
a lába még szép és zöld,
lassan érleli a jó föld.

Mond valamit… áldás szava,
dús kalászát lekonyítja,
belenyugszik már sorsába,
éles kasza nyomán vérzik vékony lába.
Aztán rozsdás sarló öleli derekát,
pirospozsgás arcú kislány fonja köré karját,
egymás tetejére rakja, majd kévébe köti,
aztán felteszi vállára, keresztekbe teszi,
majd még néhány nap – ha múlik –  
magja cséplésnél kihullik.

Vecsés-Kőbánya,  
1939. június 17.

ifj. Varga Sándor
- kékedy-
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bemutatkozó

Maga az elevenség
Simorka Sándor az Üllői Mecénás Művészeti Klub tagja maga 
az elevenség, mozgékonyság. Olyan, aki szinte soha nem 
nyugszik meg, akinek agya és keze mindig valamin „jár”. 

Simorka Sándor

Díjak: 
1988 . Szent István-pályázat Lektorátus díja .
1989 . Romlás Virágai-pályázat Képző- 
 művészeti díja .
1992 . Nagy Lajos-pályázat Képzőművészeti  
 díj .
1994 . Hódmezővásárhely – Őszi Tárlat  
 Képzőművészek Szövetségi díj .

Köztéri alkotások:
1989 . Prügy – II . Világháborús emlékmű .
1989 . Csanádi utcai iskola portré .
1990 . Levelek – II . Világháborús emlékmű .
1991 . Bekecs – Turulmadár .
1992 . XVII . Kerületi OTP Díszkert .
1995 . Szerencs – Szolgáltatóház Görögös  
 domborművek .
1995 . Szerencs – Műkő oroszlánok .
2000 . Bénye – Szent István .
2001 . Gomba – Szent István .
2002 . Hármas falu (Erdély) – Szent Imre .
2002 .   XVIII . kerület – Deák Ferenc .

Simorka Sándor szobrász 

Ez a valami pedig mindig egyfajta szo-
bor, plasztika vagy képzőművészeti al-
kotó tevékenység . Simorka Sándor 1961 
októberében született a Szabolcs-Szat-

már megyei Kemecsén . 
 1976-ban felvételt nyert a szegedi Tömör-
kény István Művészeti Szakközépiskola szob-
rász szakára . Tóth Sándor, Fritz Mihály, Kal-
már Márton és Magos Gyula a klasszikus 
művészet szeretetére és megismerésére oktat-
ták . A Képzőművészeti Főiskolán Kő Pál osz-
tályában diplomázott 1988-ban, majd 1981-től 
1991-ig művészképzőt végzett ugyanitt . Jelen-
leg Káván él és  dolgozik családjával .
 Mindenhez kötődik, ami számára alapve-
tően fontos . Például olyan emberi érzések – és 
ezek megjelenítése – mint a szeretet, amely a 
szobrain is érezhető . Sosem tagadta, hogy az 
érzelem jelenléte, kifejeződése számára min-
dig meghatározó .
 Simorka Sándor személyes, romantikus 
alapállását tán az is kifejezi és jelzi, hogy erő-
sen vonzódik a nagy emberi kérdésekhez, mű-
vekhez (például Dante feldolgozásai) . A bib-
likus témák (például az Angyali üdvözletet 
feldolgozó domborműve, a Zsuzsanna és a Vé-
nek téma feldolgozása, Salome variációi, Szent 
György plasztikája) és a magyar történelem el-
múlt kétezer éve is intenzíven foglalkoztatja őt .
 Igen érzékenyen mintáz szobrokat és kis-
plasztikát, azt is állíthatjuk – az ilyen elem-
zésekben ritkán használt kifejezéssel –, hogy 

villódzóan elevenen, szinte barokkos gazdag-
sággal készíti alkotásait . Ugyanakkor rendkí-
vül finomak és mívesek érmei, ahol nagy em-
pátiakészséggel éli bele magát a gondosan és 
nagyon tudatosan megválasztott személy-
be, gondolatba, témába . Érmeinek formálása, 
építettsége is egyéni organikus formára épít 

rendkívül míves ábrázolatokat . Szépen old-
ja meg a dombormű problémáját is, mely ma-
napság nem igazán divatos a szobrászok (és 
sajnos a megbízók) körében, s az egyes plasz-
tikai műfajokat is ízléssel tudja egyesíteni .
 Ugyancsak jellemző egyéniségére, hogy a 
kő és fa faragása, terrakotta alkalmazása mel-
lett olyan bronztechnikát választ, amely nem 
igazán sokszorosítható, vagy csak igen nagy 
többletmunka által, hiszen plasztikáit viasz-
veszejtéses módon önti ki, s az bizony az ere-
deti formával csak egyszer oldható meg . Ezért 
lesznek művei formagazdagok .
 E formai gazdagsághoz, elevenséghez kap-
csolódik szemléletének személyessége, illetve 
szubjektív megközelítése, amelyre jellemző az 
a fajta romantikus alapállás, mely kifejezés al-
kalmazásával a művész ezelőtti művészi cso-
portosulást is létrehozott .
 Néha valamilyen keletiesség is érezhető vo-
nalvezetésén, s felerősödnek ironikus vonzal-
mai is . Remekül alkalmazza a tustechnikát, 
melyet összetettebbé, festőibbé varázsol laví-
rozásával . Eddigi, immár nagy ívű pályáján 
nagyon korai műnek számít Baudelaire emlé-
kére készített munkája, melyet valamikor még 
a Képzőművészeti Főiskola zsűrije is nagyra 
értékelt . Még ma is helyes a neves költő egy 
töredékét idézni, mely így szólt: „Sárban váj-
káltam és arannyá tettem azt” . Nos, ez vala-

hol Sándorra is jellemző, természetesen jelké-
pi értelemben, hiszen ő is képes egy egyszerű, 
hétköznapi témából valami egyedit, valami 

„aranyat” készíteni .
 Megemlíteném az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharchoz kötődő intenzív mun-
kásságát, melynek keretében a honvédek épp-
úgy foglalkoztatták, mint Széchenyi, Petőfi, 
Kossuth, Bem, Batthyányi és mások személyi-
sége, s feltétlenül meg kell emlékezni a Tizen-
három aradi vértanú feldolgozásáról . 
 Simorka érzékeny és a megszokott közhe-
lyektől távol eső II . Világháborús emlékművet 
is készített, melyben humánus, érzelemmel 
teli kompozíciót valósított meg . Figyelem-
re méltó körülmény, hogy a művész inten-
zív irodalmi érdeklődését követően a meghí-
vóira több esetben, számára fontos idézeteket 
választ, mintegy szellemi kiindulásként, mu-
nícióként . Nem is véletlen, hogy így találkoz-
hatunk a számára lényeges Petőfi- és Arany- 
sorokkal .
 Pályája során több kiállítással is büszkél-
kedhet, melyek közül legutóbb 2013 . márci-
us 26-tól április 29-ig Budapesten, a Vigyázó 
Sándor Művelődési Házban Hajszálrepedés a 
flaszteren címmel, illetve 2013 . április 7–30-ig 
a budapesti VII . kerületi Unio Gallery kiállító-
termében tekinthette meg a közönség Simorka 
Sándor nagyra ítélt pályamunkásságát . 
 És végezetül, ahogy ő fogalmazott egy rö-
vid írásában: álmodjunk egy jobb, különb em-
beribb világot – e gondolattal zárnám Sándort 
bemutató írásomat . További munkáihoz, kí-
vánok alkotókedvet, egészséget, hogy élete so-
rán még sok-sok örömöt okozzon művészetet 
kedvelő embertársainak .

– kékedy –

Mindenhez kötődik, ami 
számára alapvetően fon-

tos. Például olyan emberi érzések 
– és ezek megjelenítése – mint a 

szeretet, amely a szobrain is érez-
hető. Sosem tagadta, hogy az ér-
zelem jelenléte, kifejeződése szá-

mára mindig meghatározó.
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kiállítás

Péteri kiállítás
A Mecénás művészeti klub ismét hallatott 
magáról. De nem csak, hogy hallatott, hanem 
Péteriben bemutatkozott egy igényes, szép 
kiállítással a művelődési házban.

A kiállításmegnyitón részt 
vett dr. Molnár Zsolt, Pé-
teri polgármestere, aki 
szintén elismeréssel szólt 

a mecénásokról . A megnyitót 
megtisztelte Kissné Szabó Katalin, 
Üllő polgármestere is .
 Lehet, hogy ez már közhely, de 
el kell mondanom, hogy Nagyné 
Kékedy Ibolya időt, fáradságot nem 
kímélve fogja össze azokat az alko-
tókat, akikben tehetséget lát . Kiál-
lításokat, gyermekfoglalkoztató-
kat, rajzpályázatokat szervez, hogy 
Üllő város hírnevét öregbítse, elis-

meréseket szervezve ezzel is a tele-
pülésnek . 
 Megpróbálom visszaadni azt 
a látványt és hangulatot, ami az 
odalátogatókat fogadta . A hatal-
mas teremben elhelyezett paravá-
nokon, asztalokon ízléses, különle-
ges darabok, alkotások sorakoztak . 
Megpróbálom kiemelni – senkit 
sem kihagyva – az ott látottakat, 
hogy azoknak is nyújtsak némi kis 
örömet, szépséget, akik nem tud-
tak részt venni e kiállításon . Fel-
sorakoztak a foltvarrók mesés ké-
peikkel, ahol kénytelen volt a néző 
sokáig elidőzni, mert ezek az alko-
tások valódi csodák . Nem sorolom 
fel hely hiányában a képeket, de 
szakavatott szorgos kezeket dicsér 
minden kiállított darab .
 A paravánok egyikén remek-
beszabott faalkotásokon csodál-
hattuk a Szkíta aranyszarvast, a 
szent turulmadarat és még szá-
mos szép alkotást . A festmények 
is nagyon szépek, festőink igazi 
tehetségek . Jól mutattak a kiállí-
tott csipkék, kézimunkák, melyek 
aprólékosságán magam is megle-
pődtem . Gobelin és keresztsze-

mes remekművek, csodálatos se-
lyempárnák is gazdagították a 
kiállítást . Helyet kaptak a gazdag 
fantáziát igénylő kavicsra festett 
képek, ahol a kő alakja diktálja a 
festmény témáját .
 Láthattunk szépen megfont 
kosarakat, egyéb használati tár-
gyakat, akár norvég mintával be-

font demizsont is . Az apróléko-
san kidolgozott maketteknél is 
kénytelen volt az ember hossza-
san elidőzni, elgondolkodni an-
nak tervezőmérnöki pontosságán . 
Jó volt megpihentetni a szemet a 
kézzel festett selyemsálakon, ken-
dőkön és persze a modern keret-
be foglalt festett számlapú órákon . 
Nekem különösen nagy örömet 
szerzett a tojáshéjból készült vi-
rágcsokor, ízlésesen, művészien ki-
dolgozott szirmaival . Kicsit irigy-
lem az alkotójától ezt a képzelőerőt 
és ügyességet .
 Utójára, de nem utolsó sorban 
írok a bábokról, illetve az embe-
ri tulajdonságokkal felruházott 
kedves állatfigurákról, amiből két 
kiállító is hozott magával kedves 
darabokat . Megemlíteném még a 
mézeskalácsos asztalt, amin a szé-
pen megformált templom, szél-
malom régen elment nagyanyám 
karácsonyi készülődésére emlé-
keztetett .
 Mindenkinek jár a dicséret, az 
elismerés!
 Végül pedig gratulálok a klub 
vezetőjének, aki mindenkire oda-
figyelve szervezi és teszi a dolgát .

– evaricsné –

Nagyné Kékedy 
Ibolya időt, fárad-

ságot nem kímélve fogja 
össze azokat az alkotókat, 
akikben tehetséget lát. Ki-

állításokat, gyermekfog-
lalkoztatókat, rajzpályá-

zatokat szervez hogy Üllő 
város hírnevét öregbítse.



www.ulloimecenas.hu6. oldal  2013. 1. szám

ízek-praktikák

A hosszú tél után nem csupán az egyre me-
legebb és hosszabb napok esnek jól, hanem 
a friss zöldségek, saláták és a korai gyü-
mölcsök is . Így nem csak a természet újul 
meg, hanem a szervezetünket is felfrissít-
jük sok-sok tápanyaggal .
 Vitaminkészletünket olcsóbb, hagyo-
mányos zöldségekkel is lehet pótolni, nem 
kell megfizethetetlen áruval terhelni pénz-
tárcánkat .

Zöldségleves kímélő áron
Hozzávalók: 20 dkg zöldborsó, 1 db sárga-
répa, fél zeller, 4 szem burgonya, 1 db fe-
hérrépa, 1 kis fej hagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, olaj, só, bors, ételízesítő.
 Elkészítés: A zöldségeket (kivétel a bur-
gonya) 3 evő kanál olajon egy kávéska-
nál cukor hozzáadásával addig pároljuk, 
amíg megpuhul . Ezután belerakjuk a koc-
kára vágott burgonyát, sózzuk, borsozzuk, 
megszórjuk egy kevés ételízesítővel, majd 
felengedjük tetszés szerint vízzel és addig 
főzzük, amíg a burgonya puha nem lesz . 
Tehetünk bele egy kis csípős paprikát (zöl-
det) .

Karalábélevél-leves 
parasztkolbásszal
Hozzávalók: 10 db karalábélevél, 1 db vö-
röshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 3 db 
medvehagymalevél, 1 nagyobb burgonya, 
parasztkolbász, petrezselyem, só, főzőtej-
szín, őrölt bors, 1 leveskocka, olaj.
 Elkészítés: A hagymát, a fokhagymát, a 
karalábélevelet, a medvehagymát felaprí-
tom . A burgonyát felkockázom, a kolbászt 
felkarikázom .
 Egy edényben olajon megdinsztelem a 
hagymát, a karalábészárakat és a burgo-
nyát . Fűszerezem, felengedem vízzel, be-
lemorzsolom a leveskockát és főzőm . Fél-
időben beleteszem a feldarabolt leveleket . 
Készre főzőm, majd belekeverem a tejszínt . 
Összeforralom és tálalom .

Csirkemellszelet 
túrótésztában sütve
Hozzávalók: 80 dkg filézett csirkemell, 30 
dkg tehéntúró, 25 dkg liszt, 4 db tojás, 4 dl 
tej, só, olaj a sütéshez.
  Elkészítés: A csirkemellfilét na-
gyon vékonyra felszeleteljük, sózzuk és egy 
kicsit állni hagyjuk, közben a túrót áttör-
jük (passzírozzuk), hozzáadjuk a tejet, be-
lekeverjük a tojás sárgáját, a sót és a lisztet . 

A tojások fehérjét kemény habbá verjük 
és a túrómasszához adjuk . A csirkemell-
szeleteket előbb lisztbe, majd a túrós masz-
szába mártjuk és forró olajban, arany bar-
nára sütjük . Bármilyen körettel tálaljuk .

Túrótorta sütés nélkül
Hozzávalók: 13 dkg Ráma, 30 dkg porcukor, 
50 dkg áttört túró, 1 csomag v.cukor, 1 cso-
mag étkezési zselatin (25 gr), 1 csomag tor-
tazselé, babapiskóta.
  Elkészítés: A felolvasztott marga-
rint, a por cukrot, a vaníliás cukrot, a jól 
áttört túrót összekeverjük .
  Felforraljuk a 2 dl tejet, közben 1 
dl langyos vízben a zselatint feloldjuk és a 
felforralt, de tűzről levett tejhez keverjük .
  Ezeket a túróhoz öntjük és az egé-
szet jól átturmixszoljuk . Vékonyan kiola-
jozott tortaformában öntjük . (Én kug-
lófformát használok .) Ha belekerült a 
túrómassza a tortaformába, teszünk bele 
savanyú gyümölcsöket (ribizli, kivi, eper), 
végül a tetejére tehetünk babapiskótát, 
amit jól belenyomkodunk .
  Pár órára a hűtőbe tesszük .
  Pár óra múlva, vagy másnap 
(utóbbi jobb) kifordítom a formából, egy 
kicsit a szélét késsel meglazítom, utána 
szépen kicsúszik .
  Savanykás gyümölcsökkel kitöl-
töm a kuglófforma közepét, majd a tetejét 
is tetszés szerint díszítem . Végül ráöntöm 
a tortazselét . 

Sóskaleves tojással
Egyszerűen elkészíthető könnyű nyári fi-
nomság .
  Hozzávalók: 1 kg friss sóska vagy 1 
kon zervsóska, 5 ek liszt, 1 l  tej, 5-6 db tojás, 
só ízlés szerint.
  Elkészítés: A friss sóskát jól átmos-
suk és sós vízben odatesszük főni . A lisz-
tet a tejjel lassan elkeverjük, hogy ne legyen 
csomós . Csomómentes habarást készítünk . 
Mikor a sóska belefőtt a vízbe, beleöntjük 
a habarást . Ha darabos a habarás, szitával 
szűrjük a levesbe . A levest felforraljuk, de 
mielőtt forrna, beleütjük egyenként a tojáso-
kat és velük együtt forraljuk még pár percig .

Sárgabarack-ivólé
Ízletes frissítő sárgabarackból a forró nyá-
ri napokra .
  Hozzávalók: 1 kg tisztított sárgaba-
rack, 2 l  víz, 2 kk borkősav, 1 kk citromsav, 
40 dkg cukor, szalicil.

 Elkészítés: Meghámozzuk a sárgabarac-
kot, apróbb kockára vagdossuk . A felsorolt 
alapanyagokat egy nagyobb edénybe tesz-
szük és habzás végéig főzzük . Még forrón 
üvegekbe töltjük, tetejükre szalicilt do-
bunk . Száraz dunsztban hagyjuk kihűlni .

Krémes meggyleves
Ki ne szeretné a finom, friss meggyleves 
ízét egy kellemes nyári napon?
 Hozzávalók: 50 dkg meggy, 8 dl víz, cu-
kor (vagy édesítőszer), 4-5 db szegfűszeg, 2 
cm-es fahéj, 1/2 citrom leve és héja, 5-6 le-
vél citromfű, 2 csomag vaníliáscukor, csipet 
só, 1/2 csomag vaníliás pudingpor, 2 dl tej-
szín, mandulaforgács.
 Elkészítés: A kimagozott meggyet te-
gyük egy edénybe és öntsük fel a vízzel . 
Adjunk hozzá ízlés szerint cukrot, vaníli-
ás cukrot, reszeljük bele a citromhéjat és 
nyomjuk bele a citromlevet, majd tegyük 
bele a fűszereket . Ezután forraljuk ki, majd 
mérsékelt lángon főzzük kb . 10 percig . 
 Amikor megfőtt, vegyünk ki néhány 
szem meggyet és tegyük félre a tálalás-
hoz . Ezután botmixerrel pépesítsük a le-
vest, majd tegyük vissza tűzre és újra for-
raljuk fel .
 A tejszínt keverjük simára a vaníliás pu-
dingporral, majd állandó keverés mellett 
csorgassuk a levesbe .
 Ezután újra forraljuk ki és főzzük pár 
percig, hogy kellően besűrűsödjön . Tá-
lalás előtt ízlés szerint hűtsük langyosra, 
vagy hűtőszekrényben jó hidegre .
 Egy serpenyőbe tegyük bele a mandu-
laforgácsot, majd állandó keverés mellett, 
pár perc alatt pirítsuk aranybarnára .
 Tálalás előtt a jól lehűtött levest szed-
jük kis csészékbe, majd tegyünk bele né-
hány meggyszemet és szórjuk meg a pirí-
tott mandulával .

 – NFO –

Könnyű ételek meleg napokra
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művészeti stílusismertető

Egy életre szólóan belevésődik az égbol-
ton végig húzódó nagy üstökös katarti-
kus élménye 1856-ban . Elemi iskolai és 
algimnáziumi tanulmányait szülővá-

rosában végzi . Az 1863-ban bekövetkező tűz-
vész elpusztítja Kisszebent, Bella nevű húga a 
tűz áldozatává lesz . A család elhagyja a várost, 
Szerednyére költöznek . A Kosztka-fiúk az 
ungvári Kegyesrendi Főgimnáziumba járnak . 

Csontváry Kosztka Tivadar 
1853 július 5-én született Kisszebenben (ma Szlovákia) Kosztka 
Tivadarként. Lengyel nemesi családi neve költői fordításával 
alkotta meg később a Csontváry művésznevet. Apja posztupici 
dr Kostka-Kosztka László orvos, gyógyszerész, anyja az 
Ungh-megyei daróci Hajczemelmajer Franciska.

 1868-ban Eperjesen kereskedősegéd, ahol 
alaposan megtanul németül, majd 1871-ben 
Tiszalökön apja patikájában gyógyszerész-
ként tölti gyakorlati idejét . Gyógynövényeket 
gyűjt, ezzel felvirágoztatja a patikát . Okleve-
les gyógyszerészként egyéves önkéntes kato-
nai szolgálatot teljesít .
 Később, már 1881-ben a Vatikánban szem-
besül Raffaello műveivel .

  Két évvel később Pá-
rizsban Munkácsyt 
keresi, de a találkozó 
nem jön össze . Ezek 
után Szentesre kerül 
gyógyszerésznek egy 
rokonához . 
 1894-ben 41 éve-
sen megkezdi művé-
szi stúdiumait . Ebben 
az évben fél évig Hol-
lósy Simon növen-
déke, majd 1895-től 
Karlsruhében, Düssel-

Magányos cédrus

Római híd Mosztarban

dorfban és Párizsban képezi tovább magát, de lé-
nyegében autodidakta volt . Az 1890-es évek végén 
Dalmáciában, Olasz- és Németországban járt . 
 1902-ben festette Selmecbánya látképe 
című művét, majd Jajcéban és a Hortobágyon 
dolgozott, 1904-ben pedig Egyiptomban, Pa-
lesztinában és Athénban járt . Ez út emlékét 
a Kocsizás újholdnál Athénban, és a Jupiter-
templom romjai Athénban című képei őrzik .
 1904-ben festette a Nagy-Tarpatak a Tátrá-

ban, a Görög színház Taorminában című több 
négyzetméteres tájképeit . Ezután ismét Pa-
lesztinában, Egyiptomban járt .
 1904-ben készült a Panaszfal bejáratánál 
Jeruzsálemben című sokalakos expresszionis-
ta kompozíciója, 1906-ban pedig fő művének 
érzett legnagyobb méretű vászna, a Naptemp-
lom Baalbekben . 
 Szíriából Párizsba, majd ismét a Libanoni 
hegyekbe utazott, s megfestette két nagy mű-
vét, a Magányos cédrust és a Zarándokolás a 
cédrusfához címűt (1907) . 
 1908-ban Mária kútja elnevezésű kompo-
zícióját és a Marokkói embert festette . Való-
színűleg 1910-ben Nápolyban készült utolsó 
műve, a Sétalovaglás a tengerparton .
 Lappangó skizofréniája egyre jobban elha-
talmasodott . Utazott még keleten, s a háború 
éveiben ismét rajzolt . 1905-ben, 1908-ban és 
1910-ben volt kiállítása . Kortársai nem értet-
ték meg művészetét . A meg nem értés, a ma-
gány megbontotta lelki egyensúlyát, alkotó-
ereje mindinkább felbomlott . 
 1919-ben óriás méretű kartonon örökíti 
meg saját apotheozisait . Verőérgyulladásban 
hal meg 1919-ben, a budapesti Új Szent János 
kórházban .
 Az 1930-as gyűjteményes kiállításán fe-
dezték fel jelentőségét . Vizionárius festésze-
tét expresszionista hevület, ragyogó kolorit 
és szimbólumteremtő erő jellemzi . Műveinek 
túlnyomó része Gerlóczy Gedeon magángyűj-
teményében található, nagyméretű vásznak 
pedig letétként a Magyar Nemzeti Galériában . 
 1963-ban Székesfehérvárott, utána Buda-
pesten a Magyar Nemzeti Galéria rendezett 
kiállítást műveiből . Több külföldi kiállításon 
szerepeltek alkotásai nagy sikerrel, például az 
1958-as brüsszeli világkiállításon és 1963-ban 
Belgrádban .

– Mecénás –

Vizionárius festészetét ex 
presszionista hevület, ra-

gyogó kolorit és szimbólumterem-
tő erő jellemzi. Műveinek túlnyomó 

része Gerlóczy Gedeon magán-
gyűjteményében található, nagy-

méretű vásznak pedig letétként 
a Magyar Nemzeti Galériában. 
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kulturális ajánlat és hirdetés

1099. július 14 ., Jeru-
zsálem a keresztesek 
támadására készült, 
amikor egy görög férfi, 
Kopt, összegyűjtötte a 
város lakóit egy térre . 
A tömegben keresz-
tények, muszlimok 
és zsidók lesték Kopt 
szavait, melyektől azt 
várták, hogy felkészít-
heti őket az elkerülhe-
tetlen harcra .

 De Kopt, az idős bölcs nem a harcról be-
szélt, hanem a mindennapok nehézségeiben 
rejtőző tudásra irányította figyelmüket .
 Míg az ellenség a falak alatt gyülekezett, az 
emberek a valódi ellenségről, a veszteségről és 
a magányról kérdezték . A Kopt pedig megosz-
totta velük tudását a harcról, a változásról, a 
bölcsességről, a félelemről, a szépségről, a sze-
relemről és a hűségről .

Könyvajánló: Paulo Coleho – Az accrai kézirat 

Egyszeri megjelenés bruttó 5000 Ft, er-
ről alapítványunk támogatási igazolást is 
tud adni, mely 100 százalékban leírható az 
adóból .

Adás: csütörtökön 19 óra . Ismétlés: vasárnap 
15 óra, kedd 19 óra . Minden délelőtt 11 óra .
Telefon: 06-29/352-362, mobil: 06-20/258-7167 . 
E-mail: williams@williams .hu

Hirdessen nálunk!Plusz 29 magazin

Nincs ajándékötlete, elege van  
a tucattermékből?

Gravíroztasson névnapra, születésnapra, 
ballagásra, pedagógusnapra, esküvőre, 

házassági évfordulóra stb. 
személyre szóló ajándéktárgyat!

Üvegpohárra, vázára, bögrére, tálra stb.
Érd: 06-30-345-6621
www.ulloimecenas.hu

Gravírozás

Információ: +36 30 569 6189  
vagy +36 29 320 660

Cím: 2225 Üllő, Pesti út 222.

Napház Gyógycentrum
Homeopátiás tanácsadás + arcdiagnosztika 

Figyelem!
Keresem kéz- 
és lábápolást  

végző kolléganő 
jelentkezését!

Szolgáltatásaink:
Gyógymasszázs • Fülgyantázás

Turbó szolárium • Kiegészítő termékek

Folyamatos akciók, kedvezmények 
és bérletlehetőség!

Támogatóink:

Néhány ízelítő szol-
gáltatásainkból:
 Ilcsi termékek szé-
les választéka, 02-
es AHA-s kezelések, 
face lifting, ultra hang,  
iontoforézis,  biop -
tron lámpa, fülbelövés, 
kéz ápolás, műkörömé-
pítés, me nyasszonyi és 
alkalmi sminkek ké-
szítése, műszempilla, henna tetoválás, villanófé-
nyes tartós szőrtelenítés .
 Minden kedves vendégünket szeretettel 
várjuk!

Virág Tímea 
Bejelentkezés: 29/321-542, 06-30/282-2124

Cím: Üllő, Ócsai út 1.

Virág  kozmetika PartyMix

Sárándi Tibor • Tel: 06-30-987-4747 • tibor@sarandi.hu

koktélszerviz
Dobja fel rendezvénye hangulatát 
kulturált, ízléses italszolgáltatással! 
Kerti partira, lakodalomba, 
leány/legénybúcsúra, bálra,
bankettre, névnapra, szabadtérre 
és sátorba is. Korrekt árakkal, 
színvonalas szolgáltatással állunk rendelkezésre,  
a „welcome drink”-től akár a teljes italszolgálásig. Önnek 
is keverünk italt! Hívjon vagy kérjen ajánlatot mailben!

Üllő Városi Önkormányzat, Villiams Studió, 
Vargha Gyula Városi Könyvtár, Balázsné V. Gi-
zike, Vighné Anika,Mezeiné Ágika, Kriszta Vi-
rágbolt Üllő, Pesti ut.

„Talpra haver, Üllőre hív téged a pálya,
megmutathatod ki a labda és a kupa királya!”
 Újra Haver Kupa júniusban!
Érdeklődni: Tóth Péter 06-20/444-8034

Haver focikupa

Paulo Coleho a brazíliai Rio de Janeiró-
ban született . Fiatal kora óta írói pályára 
készült, bár édesanyja erről próbálta le-
beszélni . Az ifjú Coelho azonban a fejébe 
vette, hogy saját útját fogja járni, ez pedig 
születi arra kényszerítette, hogy elme-
gyógyintézetbe vigyék fiukat, akit végül 
háromszori szökési kísérlet után 20 éves 
korában kiengedtek . Coelho később nem 
beszélt haraggal a szüleiről, azt nyilatkoz-
ta: „Nem azért tették, mert bántani akar-
tak, de nem tudták mit tegyenek . . . Nem 

akartak tönkretenni, azért tették, hogy 
megmentsenek” . 
  Később dalszövegeket írt, majd 
újságíróként dolgozott .  25 éves korától 
kezdve tanulmányozta a mágiát és az ok-
kultizmust (természetfölötti jelenségek 
tana) . Gyalog megtette a 830 kilométeres 
zarándokutat Santiago de Compostelába . 
  Regényeiben jelen van a vallás, a 
misztika, a szerelem, a nehéz döntések, a 
kétségbeesett érzelmek és a tragikus em-
beri sorsok ábrázolása .

Az író

 Szavaiból egy évezreddel később is ugyan-
olyan tisztán árad a tudás és a bölcsesség .
 Paulo Coelho új könyvét ajánlom Kedves 
Vásárlóim figyelmébe .
 Ajánlja: Gabi Könyv- és Nyomtatványbolt, 
Üllő Pesti út 41. Nyitva: hétköznap: 9-17 órá-

ig Tel: 06-29/321-130, e-mail: gabikonyv@gmail.
com  Már a Facebookon is értesülhet újdonsága-
inkról!
 Sok minden jó könyv kis helyen, hogy ne utaz-
zon feleslegesen!

Bodáné Rusznyák Gabriella


