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Mecénás
ÜLLŐI MECÉNÁS

M Ű VÉ SZE TI KLUB
2005.

Az Üllői Hírmondó kulturális melléklete

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub
időszakosan megjelenő kulturális tájékoztatója

27. szám / 2013. év 2. megjelenés
Szerkeszti: N. Kékedy Ibolya

Ez év augusztus 20-án délelőtt a Közössé-
gi Központ vezetője Laza István és a Mecé-
nás Művészeti Klub vezetője, Nagyné Kékedy 
Ibolya nyitották meg a már hagyománnyá vált 
kiállítási programsorozatukat . Szokott mó-
don és magas színvonalon képviseltették ma-
gukat műveikkel az alkotók . Minden korosz-
tályú és ízlésű ember találhatott szívet-lelket 
gyönyörködtető műremekeket . Festmények, 
tűzzománcok, ceruzaportrék, mézeskalácsok, 

PRO Urbe-díjas lett a Mecénás

textilbábok, foltvarrások, makettek, hímzé-
sek, csipkék, fa és üvegalkotások, felsorolni is 
hosszú, mi mindenben gyönyörködhettek a 
látogatók . A helyi kézművesek mellett vendé-
gekkel is bővült a nyárvégi repertoár, ugyan-
is a Tápiószecsői Alkotó Kezek klubja csatla-
kozott meghívottként az ünnepi kiállításhoz .
 Az ünnepi megnyitót követően a 70 év fe-
letti nyugdíjasok zenés köszöntője következett, 
majd pedig a Mecénás klub az önkormány-

zat támogatásával megvendégelte a kilátogató 
szépkorúakat . Mintha az időjárás is alkalmaz-
kodott volna a résztvevőkhöz, ugyanis a kelle-
mes nyári enyhülésben jobban esett az agg pla-
tánok alatt üldögélni, beszélgetni, énekelgetni .
 Délután egy jeles eseményre került sor . Kiss-
né Szabó Katalin, Üllő város polgármestere erre 
az alkalomra a képviselő-testület által megsza-
vazott elismerő díjakat, a Város Szolgálatáért- és 
a Pro Urbe-díjakat osztotta ki . Ez utóbbit pedig 
a Mecénás Művészeti Klub tagjai vehették át .
 Polgármester asszony ünnepi beszédében 
felhívta a hallgatóság figyelmét az összetar-
tás, az elfogadás fontosságára, majd kihang-
súlyozta, hogy a Pro Urbe-díjat sem oszthat-
ták volna ki, ha a városban nem élne mások 
munkájának elismerése . 
 Konyecsnyi Dóra nagy elismeréssel méltat-
ta a mecénások vezetőjének és tagjainak mun-
káját . Este a kitüntetettek és hozzátartozóik ré-
szére az ünnepség szervezői egy állófogadással 
kedveskedtek, ahol a mindig barátságos és köz-
vetlen polgármester asszony tovább méltatta a 
kitüntettettek munkásságát, műveik szépsé-
gét, alkotókedvük fontosságát . Továbbá meg-
köszönte a város életének színesebbé tételét .
 Köszönjük az elismerést, a díjazást, hogy 
alkotásaink a szívből jövő legszebb jó, mely a 
kezünk által kerül kifejezésre, ilyen jutalom-
ban részesülhetett .

– Evaricsné –
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V. Gyömrői 
Lecsófesztivál

HAVER-kupa 
– ÜMMK segítséggel

Életfaavatás

Városközpont átadása

Színek, képek, hangok, 
ünnepi percben

Bognár István fafaragó művész, Mecénás tár-
sunk, körülbelül két évvel ezelőtt megálmodta, 
majd sok-sok amatőr apró kezekkel, önkénte-
sekkel együtt megalkotta Üllő életfáját és annak 
fennmaradásában vetett hitét .
 Nem először hagyta keze munkájának nyo-
mát, alkotását városának . Gondolatai megúju-
lása adja mindig a következő ötleteit . Fontos 
volt számára, hogy ez az alkotása is Üllőhöz 
kötődjön . Hosszú keresgélés után a Maglódi 
út végén lévő erdőben megtalálta álmai fáját, 
amit másfél évig, 21 logóval és címerrel készí-
tett el . Civil szervezetek tagjainak segítő kezei 
is nyomot hagytak az alkotáson .
 Kedves István, valójában semmit nem bir-
tokolsz, csak őrzöl egy darabig, s ha  képte-
len  vagy tovább adni, azok birtokolnak téged . 
Bármi legyen is a kincsed, úgy tartsd a mar-
kodban, mintha vizet tartanál, mert ha meg-
szorítod, eltűnik . Ha kisajátítod, tönkre te-
szed . Tartsd szabadon és örökre a tied marad!
 Szeretném megköszönni e remekmű alko-
tásában mindenki áldozatos munkáját . Isten 
áldja meg igyekezetüket, és adjon sok örömet 
a város lakóinak és átutazóinak egyaránt .

– kékedy –

„Zizzen a létünk aranykalászon, 
 érik a hitünk búzaszemekben”

Horváth Piroska:  Jövendő

Történelmi pillanat részesei lehettünk május 
31-én . A Széchenyi Terv keretében elnyert pá-
lyázat hozzásegítette Üllőt az új városközpont 
felépítéséhez . Ez az épület nagy minőségi vál-
tozás, egy újabb lépcsőfok városunk fejlődésé-
ben . Mindössze egy év alatt emelkedett a ma-
gasba szemet gyönyörködtető alakjával .
 Elmondhatjuk, hogy Üllőnek városhoz mél-
tó, valódi városközpontja van . Történelmi idő-
vonal, pihenőszigetek, szökőkút, virágok, 
padok, étterem ahová az emberek családtagjaik-
kal, barátaikkal belátogathatnak, hogy a finom 
ételek elfogyasztásával kellemesen tölthessék el 
az időt a kandeláberek fényénél . Sok-sok munka 
és küzdelem révén valósult meg mindez .
 Remélem, hogy e városközpont sok örömöt 
jelent majd a mai és a jövőbeni nemzedékeknek 
egyaránt . Legyünk büszkék rá, becsüljük meg 
és használjuk rendeltetésének megfelelően .
 Köszönjük a város vezetőinek, és legyünk meg-
szépült központunknak városhoz méltó polgárai .

– kékedy –

Augusztus 20-án ismét színes programokon ve-
hettek részt Üllő város lakosai és az idelátogató 
vendégek . A Mecénás Művészeti Klub kiállításá-
val nyílt meg a  rendezvény . Ezt követte a nyug-
díjasok zenés köszöntője és a tombolavásárral 
egybekötött ünnepi forgatag . 
 A gyermekekről sem feledkeztek meg a ven-
déglátók: óriásbábok, gólyalábasok, cirkuszi mu-
tatványok, táncosok, mazsorettek, zenészek szó-
rakoztatták a legkisebb korosztályt . Azonban 
nem csak a szem számára volt élvezetes a válasz-
ték, hanem volt minden mi szem, száj ingere . Ki-
csiknek vattacukor, édességsátor, fagyi, kürtös-
kalács, míg a nagyobbaknak kemencés lángos, 
sör, bor . A programok között pedig táncegyesü-
letek, harci klubok mutatták be tudásukat .
 Az ünnepség magját azonban a templomi ese-
mények alkották . Augusztus 20-a nem csak az 
államalapítás ünnepe, hanem az új kenyéré és 
hálaadásé is egyben . A három történelmi egy-
ház pásztora ékes, szép szavakkal áldotta meg 
az aranyló cipókat, melyet Kismarosi József-

né szelt meg . Majd az önkormányzat által ado-
mányozott kitüntető címek átadása következett: 
Virág Andrea (Üllő aljegyzője) és Kissné Csaba 
Éva (védőnő) az Üllő Város Szolgálatáért-díjat, 
az Üllői Mecénás Művészeti Klub pedig Pro Ur-
be-díjat kapott . 
 Emelkedett hangulatban, az ünnepi pillana-
tok fotografálása után az utcán már nagy han-
gulat fogadta a templomból kijövő vendégeket, a 
Fresco Bello zászlóforgató csoport mutatta be lé-
legzetelállító gyakorlatait .
 Dobpergés, színes anyagok, kecses mozdula-
tok, egyik ámulat a másik után, s máris a nap 
sztár vendége, Wolf Kati lépett színpadra . Az 
énekesnő a tőle megszokott közvetlenséggel üd-
vözölte a vendégsereget, elismerően nyilatko-
zott a városháza szépségéről, majd megénekel-
tette a nézőket, remek hangulatot teremtve az 
est hátralévő részére . 
 Folytatásként a Nézőpontok kiállítás alko-
tásainak díjazottjai kerültek sorra . Ezt követte 
a tűzijáték, végül pedig igazi fiesta-hangulattal, 
éjszakába nyúló utcabállal zárult az ünnepség .
 Bár minden esztendőben úgy tűnik, hogy 
jobb hangulat már nem lehet, azonban az idei 
rendezvényen még több és színesebb programo-
kon szórakozhatott a nagyközönség .
 Köszönjük a szervezők áldozatos munkáját, 
akik remek ötleteikkel lehetővé tették, hogy a 
város lakossága együtt ünnepeljen, összetarto-
zásuk pedig erősödjön .

– Evaricsné –

Vége van a nyárnak, ismét megrendezték az im-
már hagyománnyá vált Lecsófesztivált Gyöm -
rőn, a horgásztó partján . Természetesen mi is 
részt vettünk kis csapatunkkal, no nem a fő-
zők versenyében, hanem egy kis kiállítással . 
Ez a rendezvény évről évre nagyobb szabású, 
amit az is jelez, hogy egyre többen látogattak ki 
erre az eseményre, illetve a kézművesek is szép 
számmal vettek részt .
 Az égiek is velünk voltak, hisz a hűvös reg-
gel után gyönyörű napsütéses idő kerekedett . 
Napközben tapasztalatokat cseréltünk a hason-
ló „foglalkozást” űzőkkel, körbesétáltuk a tavat, 
miközben a bográcsokban készültek a külön-
böző lecsófélék . A színpadon változatos műsor 
segítette elő a jó hangulat kialakulását . Délután 
ismét megrendezték a „Parasztolimpiát” .
 A nap végén elégedetten jöttünk haza azzal 
a jó érzéssel, hogy jövőre ismét eljövünk ide .

N. Dudás Zsuzsa

Az Üllőn lezajlott IV . HAVER focikupa nem 
jöhetett volna létre, ha nincs – azóta Pro Urbe- 
díjjal elismert –  az Üllői Mecénás Művészeti 
Klub (ÜMMK)! 
 Ha nem így lett volna, akkor a kilátogatók 
nem találkozhattak volna a következőkkel: 117 
darab érem és  2 darab  kupa gravírozása – Tóth-
né Kostyalik Tímea, minden egyéni és csapatdíj 
festése és gravírozása – Tóthné Kostyalik Tímea,  
minden szervező és segítő kézzel varrt (25 da-
rab) HAVER logójú pólóingben volt – Kostyalik 
Károlyné, minden kisorsolt labda (30 darab) 
makramézott hálóban volt – Antal Margitka, 
2x3 méteres focipályát ábrázoló kép (32 rész-
ből álló) festése, előkészítése – Robitsek Ibolya. 
Mindezeket elősegítette az ÜMMK vezetője, 
Nagyné Kékedi Ibolya.
 Köszönöm ÜMMK!

Tóth Péter,
HAVER kupa főszervezője
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Alkotó tábor Vecsésen

Csülökfesztivál

Július 1-5-ig ismét alkotó tábor volt Vecsésen a 
kiállítóteremben, Görög Béla, művészeti veze-
tő irányításával . Már harmadik éve találkoz-
tunk a környék településeiről érkező alkotók-
kal, és mondhatni lehet „kollégákká” váltunk . 
Többnyire amatőrök vagyunk, és szívesen 
hallgatjuk vezetőnk, Béla profi irányítását 
munkánk közben . Különböző festési techni-
kákra és még festővászon készítésére is meg-
tanított minket . Ő arra törekszik minden al-
kalommal, hogy valami újat tanítson nekünk . 
A szabadon választott témákban, technikában 
és eszközökkel, örömmel alkotunk, így hamar 
eltelnek az ott töltött napok . Az alkotásokat a 
tábor utolsó napján kielemeztük: kinek me-
lyik alkotása jobb, és mi az, amin esetleg még 
javítani kellene .
 Reméljük, hogy jövőre is meghirdetik a tá-
bort, hiszen nekünk, amatőröknek sokat je-
lent, s ez által többen kapnak majd kedvet 
ahhoz, hogy fejlesszék technikájukat . Az ott 

„öltött” pár nap mindenki számára nagy él-
ményt és szórakozást jelentett .

– Robitsek Ibolya –

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub a kez-
detektől képviselteti magát a csülökfőzés-
sel, amire bizonyíték a Klubban a sok okle-
vél és érem . Ibi Mama, a klub vezetője évek 
óta odaadóan kreálta a jobbnál jobb csülök-
csodákat, de idén megkért, hogy segítsek be 
a főzésbe, mert ő most szeretett férje mellett 
szeretne lenni . Elvállaltam, mert főzni is sze-
retek, és kihívás is sok ember előtt „alkotni” . 
Úgy gondolom, hogy amibe az ember belete-
szi a kreativitását, az már művészet és tőlem 
a művészkedés nem áll távol . Mindig is úgy 
tartottam, hogy akinek szép a kertje, vagy fi-
nom ételeket főz, esetleg igényesen alakítja 
otthonát az művész . Ezért én tisztelettel adó-
zom minden háziasszonynak, akik rendszere-
sen lepik meg családjukat finom és ínycsiklan-
dozó konyhai csodákkal . Viszont nem csak a 
háziasszonyok tudnak finom ételeket készíte-
ni, hanem az erősebbik nem tagjai is különös 
érzékkel vannak megáldva, különösen ami a 
szabadtéri ételkészítést illeti . 
 Azt gondoltam ki, hogy nem csülökcsodát 
készítek, hanem valami régi magyar ételt pró-
bálok üllői szemszögből megvalósítani, per-
sze csülökkel . Eszembe jutott a három régi ha-
gyományos pásztorétel, a pörkölt, a paprikás 
és a gulyás . A három étel alapvető különbsé-
ge, hogy a pörkölthöz a húst zsiradékon kell 
lepirítani, a paprikásnál zsiradékon dinsztelt 
hagymán kell a húst átsütni, a gulyást viszont 
vízzel kell a hagymával feltenni a tűzre . A há-
rom étel készítésének alapvető különbsége ma-
napság már sajnos összemosódott, ráadásul a 

gulyásleves a gulyás 
egytálétel fényét is el-
homályosította . Pedig 
a gulyás a régi magyar 
paraszti konyha egyik 
leggyomorkímélőbb 
étele volt, mivel plusz 
zsiradékot nem kellett 
az ételhez adni és túl 
sem kellett fűszerezni .
 Mivel a pörkölt és 
a paprikás túl „meg-
szokott” étel én úgy 
gondoltam, hogy a 
gulyást fogom elké-
szíteni, tudván, hogy 
ennek ízvilága annyi-
ra nem különleges, in-
kább hagyományosan 
magyar és mivel egy-
tálétel, ezért látványra 
sem lesz kiemelkedő . 
Persze ha nem is győzni, de versenyezni men-
tünk, és ha már ott voltunk ki is akartunk ten-
ni magunkért . 
 Már kora reggel sorban álltak az új helyszí-
nen a bejutáshoz a versenyzők és az árusok is . 
Mikor megnyitották a kaput, a sok ember be-
áramlott és mindenki kereste a helyét . Jó volt 
látni, ahogy mindenki szorgosan tette a dolgát . 
Jöttek mentek az autók és pakolásztak a verseny-
zők . Épültek a sátrak, előkerültek az asztalok, 
üstök és percről percre mindenki megtalálta a 
helyét . Közben ment a szomszédolás, a koccint-
gatás, pucolódott a hagyma, darabolódott a csü-
lök és a zöldség, és hamarosan a környéket a zsi-
radékon sercegő hagyma ínycsiklandozó illata 

Utcai művészkedés
Idén augusztus 17-én Üllői nézőpontok cím-
mel rajz- és festőversenyt hirdetett az üllői 
Közösségi Központ és az Üllői Mecénás Mű-
vészeti Klub . 
 A verseny témája az volt, hogy művészi esz-
közökkel, Üllő különböző helyszíneiről plan-
air-ben (festés a szabadban) kell készíteni egy-
egy alkotást . 
 Sajnos nem voltunk sokan, de akik jöttek lel-
kesen alkottak . Mindegyik alkotás fókuszpont-
jában az új városközpont, illetve a városháza 
állt . Nem is csoda, hisz szép az elrendezése, iz-
galmas színei vannak, bár még alkotói szemmel 
is kicsit bizarr az oszlopok csempedíszítése . Et-
től eltekintve egy kellemes hely lett, amit feldob 
a bisztró is . A városközpont most csalogatja a 
sétálókat és most azok is előbújnak otthonaik-
ból, akik eddig nem találtak megfelelő helyszínt 
az ebéd utáni, illetve kora esti sétájukhoz . 
 Aznap is sok járókelő volt a központ környé-
kén . Kinéztük magunknak a helyszínt és elkezd-
tük a munkát . Egyikünk sem gyakorlott abban, 
hogy emberek előtt alkosson és ez némiképp be-
folyásolta a munka folyamatát . Mikor az ember 

magányában készíti a művét, akkor teljesen rá 
tud hangolódni, viszont mikor körbeveszik, vagy 
megszólítják, teljesen más benyomások érik . Ez 
nem rossz, viszont nekünk szokatlan volt . Én 
tudtam, hogy nem most alkotom meg életem 
fő művét, de azért élveztem a munkát . Szívesen 
megtenném máskor is, mert jó volt látni, ahogy 
tőlem nem messze szintén izgatott alkotómunkák 
folytak és ez inspirált, de leginkább büszkeséggel 
töltött el, hogy része vagyok ismét egy csoport-
nak, amely valami eddig szokatlan dolgot művel . 
 Az alkotásokból augusztus 20-án kiállítást 
rendeztünk a városháza aulájában . Én ugyan 
nem kerültem a díjazottak közé, viszont Sza-
niszló Anna alkotása lett a fődíjas, amely egy 
olyan perspektívából készült, amin én szere-
pelek, ahogy épp alkotok . 
 A program megrendezéséért ezúton is kö-
szönetünket szeretnénk kifejezni a szervező-
nek, Laza Istvánnak. 

– Sárándi –

töltötte be . Ismét sok csapat volt és annak elle-
nére – vagy épp azért –, hogy új helyszínen ren-
dezték meg a nyolcadik csülökfesztivált – ame-
lyen a Mecénások idén harmadik helyezést érték 
el a díszítésben –  talán most több volt az érdek-
lődő és a látogató is mint eddig .  
 Jó érzés volt újból a részesének lenni egy 
ilyen eseménynek, mert ez is egyike a népsze-
rű közösségi programoknak, amely erősíti az 
üllőiek összetartozását . Engem is örömmel 
tölt el, hogy egyre több ilyen program van és 
az új városközpont átadása óta egyre inkább 
érzem a környezetemben is, ha nem is mond-
ják ki, „Üllőn itthon vagyunk” . 

– Sárándi –

Mindegyik alkotás fókusz-
pontjában az új városköz-

pont, illetve a városháza állt.
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„Rövid az élet ahhoz, 
hogy unatkozzunk”
Oltványi Jánossal, a Mecénások egyik alapítójával 
beszélgettünk múltról, jelenről, jövőről.

Hogyan kerültél Üllőre, és 
hogyan lettél az Üllői 
Mecénás Művészeti Klub 
alapító tagja,  illetve az 

alapítvány alapítója?
 – Budapesten születtem és ne-
velkedtem, az I . kerületben, amely 
a ’70-es évek végén, ’80-as évek 
elején nyugodt és jó környéknek 
számított, de mégiscsak az aszfalt 
és a beton jelentette a természeti 
környezetet .
 8 és 13 éves korom között volt 
egy nyaralónk Tolna megyében, 
bár a nyaraló szót csak idézőjel-
ben használnám, mert tulajdon-
képpen egy 100 évnél is idősebb 
parasztház volt, melyet nagyon 
szerettünk . Gyakorlatilag minden 
hétvégét ott töltöttünk . Később, 
mikor az utazás egyre költségeseb-
bé vált, sajnos eladtuk a házat, de 
akkor már édesanyámban és ben-
nem is erős igény volt arra, hogy 
kertes házba költözzünk .
 Sok településen sok házat meg-
néztünk, míg végül Üllő mel-
lett döntöttünk . Nyomós érv volt, 
hogy nagyon jók a közlekedési és 
tömegközlekedési lehetőségei, hi-
szen kiköltözésünk idején még Bu-
dapestre jártam iskolába és édes-
anyám is a fővárosban dolgozott .
 Jó tíz éve itt laktunk, mikor meg-
ismertük Merczel Erzsit, akinek 
már akkor nagyon komoly elkép-
zelései voltak a város közösségi és 
kulturális életének színesítéséről és 
fellendítéséről . Erzsi annyira ener-
gikus személyiség volt, hogy pilla-
natok alatt magával rántott min-
ket a szervezésbe . Ezután ő, anyám 
és én együtt kerestük fel azokat a 
művészeket és művészetpártolókat, 
akiket szerettünk volna bevonni az 
elképzeléseinkbe . Ezek az elképze-
lések a kezdetekben még úgyneve-
zett udvargalériák megszervezé-
sében és üllői illetőségű, de széles 
körben még nem ismert tehetségek 
munkáinak kiállításban, szervezé-
sében nyilvánultak meg .

 Hamar felismertük, hogy a cél-
jaink eléréséhez és hatékonyabb 
képviseletéhez valamilyen szerve-
zeti formát kell felvennünk, ekkor 
jött az ötlet az Üllői Mecénás Mű-
vészeti Klub létrehozására, majd 
nem sokra rá az alapítvány meg-
alapítására is .

– Mi a legfontosabb, amit otthonról 
hoztál magaddal? Mi az, amit to-
vább adhatsz környezetednek?
 – Magát az otthon szeretetét 
hoztam magammal, de egy olyan 
képességet is, hogy sokféle közeg-
ben otthon tudom érezni magam és 
tudok alkalmazkodni . Szerintem 
ehhez pont az kell, hogy az ember 
mögött biztos bázis legyen, megle-
gyenek a gyökerei . Éppen az köny-
nyíti meg az alkalmazkodást, ha tu-
dom, hogy van hová visszatérnem .

 Ebből aztán már következik a 
hagyománytisztelet, az igény a 
múlt megismerésére és én ezt sze-
retném tovább adni a környeze-
temnek, főleg a nálam fiatalabbak-
nak . Azt észrevettem, hogy a most 
30 és 40 év közöttiek általában sze-
retnének visszatérni a hagyomá-
nyos emberi és erkölcsi értékekhez, 
a fiatalabbak viszont csak elvétve, 
és félő, hogy a gyerekeknek már 
nem is lesz rá igénye .

 Az ok a gyökerek, az egészséges 
kötődés elvesztése, amelyet napja-
ink fáradt, ideges és hiányos okta-
tása, továbbá a kereskedelmi mé-
dia és a világháló értéken aluli 
tartalma csak tovább súlyosbít .
 Persze, azért van bennem egy-
fajta életösztön, ami e borús gon-
dolatok ellenére mindig tovább 
hajt, és arra vágyom, hogy tegyek, 
csináljak valamit, akármilyen ap-
róságot is . Például ezt is szívesen 
tovább adnám, az igényt a többre, 
jobbra, szebbre . Rövid az élet ah-
hoz, hogy unatkozzunk .

– Optimista ember vagy, ez ebből is 
látszik. Számodra melyek a legfon-
tosabb értékek az életben?
 – Azt kell mondanom, hogy ez 
sajnos egy hálátlan kérdés, mert 
erre a válasz közhelyesnek tűnik . 
Fontos valamiben hinni, szándé-
kosan nem mondom, hogy a vallás, 
mert sajnos éppen ettől lesz az ol-
vasó számára közhelyes, de azt kell 
hogy mondjam, mindegy, miben 
hiszünk, csak erőt adjon és pozi-
tív célokra sarkalljon . Fontos, hogy 
értékként tekintsünk szűkebb és tá-
gabb környezetünkre, családunk-
ra, lakóhelyünkre, munkahelyünk-
re és persze hazánkra, mert minden 
problémája ellenére rengeteg érték 
rejlik benne . Itt kezdődik az érték-

rend . Véleményem sze-
rint, ha ezeket elfelejt-
jük, mást sem fogunk 
tudni a megfelelő he-
lyén értékelni .

– Ha negatív dolog ér, 
hogyan tudod feldolgoz-
ni, nagy erőfeszítésbe 
kerül, hogy azt pozitív 
élménnyé változtasd?
   – Már nem . Nem 
nagy erőfeszítés . Zár-
kózott, könnyen meg-
bántható gyerek vol-
tam és nagyon rosszul 
viseltem a kudarco-
kat, ami talán a közép-

iskolában változott meg . Itt tanul-
tam meg értékelni a jó közösséget, a 
jó környezetet . Barátokat, haverokat 
szereztem és a tanulásban is sokkal 
jobban összeszedtem magam, így 
az önbecsülésem is megerősödött . 
Most már úgy érzem, hogy felmér-
tem a korlátaimat is . Rájöttem, hogy 
ha ezzel együtt mindenben a lehető 
legjobb tudásomat adom, és valami 
még így sem sikerül, azt egyszerűen 
nem szabad zokon venni .

– Mit tudhatunk rólad és a csalá-
dodról?
 – Már említettem, hogy Buda-
pesten születtem és édesanyám ne-
velt fel . Az iskoláimat is Budapes-
ten végeztem . Zuglóban, a Varga 
Márton Földmérési és Térképészeti 
Szakközépiskolában érettségiztem 
és szereztem földmérő és térképész 
technikus képesítést . Ezt követő-
en szereztem oklevelet a szarvasi 
Tessedik Sámuel Főiskolán, mint 
környezetgazdálkodási agrármér-
nök . Öt évig földmérőként dolgoz-
tam . A kis csapat, amelynek tagja 
voltam, mély és magasépítési be-
ruházások kitűzését végezte, első-
sorban Budapesten . Társasházépí-
tések, bevásárlóközpontok, újpesti 
és kispesti erőmű bővítése és so-
rolhatnám . Izgalmas volt, állan-
dóan úton voltunk, nagyon vál-
tozatos feladataink voltak . Aztán 
kezdett hanyatlani az építőipar és 
egyre kevesebb munkánk volt . De 
2003-ban jött a lehetőség, hogy Ül-
lőn, a polgármesteri hivatalban 
dolgozhassak, és örömmel vállal-
tam . Remélem, hogy a városüze-
meltetésben, fejlesztésben és egy-
két környezetvédelmi területen 
végzett munkámmal továbbra is a 
város javát tudom szolgálni .
 Közben 2010-ben megnősültem, 
így lett egy 17 éves nevelt fiam és 
egy 16 éves nevelt lányom . Fele-
ségem nemrég szintén lehetőséget 
kapott, hogy a polgármesteri hi-
vatal csapatát erősítse, nevelt fiam, 
Dávid középiskolás és autószere-
lőnek készül, húga, Izabella pedig 
gazdasági szakközépiskolába jár .

– Milyen terveid vannak a jövőre 
nézve?
 – A sűrű napi feladatok mellett 
sajnos csak nagyon materiális ter-
vek jutnak eszembe, mint például 
az, hogy ahol most lakunk, ott be 
kellene fejezni a tetőtér-beépítését 
és sok tennivaló van édesanyám 
háza táján is . Bár mindig akadnak 
problémák, szívesen dolgozom Ül-
lőn és remélem, hogy tevékeny ré-
szem lehet abban, hogy ez a város 
a jövőben a fejlett, de kisvárosi lép-
tékében megmaradt, élhető és sze-
rethető város egyik példája legyen .

– Kedves János, köszönöm a beszél-
getést. A céljaid eléréséhez, csalá-
doddal közös terveitek megvalósu-
lásához, nagyon jó egészséget, és 
sok örömöt kívánok.

– kékedy –

Oltványi János
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Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik 
szeretett férjem, édesapa, nagypapa, Nagy 
István János temetésén tiszteletüket tették, 
fájdalmamban osztoztak, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek .
  Hálás köszönetem fejezem ki Tündiké-
nek, Gábornak, valamint az ALFA-WIC . 
95 Kft . dolgozóinak, akik hihetetlen lelki-
ismerettel végezték kegyeletteljes munká-
jukat .  

– Nagyné Kékedy Ibolya –

Köszönetnyilvánítás

Csodaszarvas
Elküldte meséjét a Mátra még felém, 
csodaszarvas toppant az utamon elém. 
Agancsára tűzte a lemenő Napot, 
koronaékszere rubintként ragyogott. 
 
Addig láttam csupán, amíg szívem dobbant, 
amíg a varázslat egy percre megtorpant. 
Aztán villámgyorsan eltűnt, mint egy álom, 
csak a Napot hagyta a látóhatáron. 
 
Megriadt szökkenés lobbant a fák közé, 
rőtbarna színfüggönyt vont az erdő köré, 
ám az élmény maradt újra megmutatva, 
mennyi csoda fér egy röpke pillanatba. 
 
Mennyi szín, hang, forma, mennyi mozgás, érzés, 
mennyi élet, mennyi tökéletes szépség. 
Szerelmem az erdő, amit most elhagyok, 
hogy ne fájjon szívem, örök élményt adott. 
 
Fejet hajtok most az erdők királyának, 
viszonzott érzelmem igaz csodájának. 
Úgy köszönt el tőlem, mint, ahogy még senki: 
szerelmét sikerült láthatóvá tenni.

Körmendi Gitta

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub hatodszor 
hirdetett gyermekrajz-pályázatot üllői gyer-
mekek részére, Példaképem címmel . A felhí-
vásra közel kétszáz rajz érkezett .
 A díjátadás és az eredményhirdetés május 
9-én, az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 
volt . Az átadó ünnepségen a Harmónia Zene-
iskola tanára, Takács Péter furulyás és klari-
nétos növendékei, valamint az Árpád Feje-
delem Általános Iskola tanára, Kissné Dobos 
Ildikó diákjai közreműködtek .
 A díjakat Árpásiné Mészáros Mónika 
igazgató helyettes asszony és a zsűri elnöke, 
Evarics Györgyné adta át . 
 Úgy gondoljuk, hogy ezek a gyerekek, akik 
megörvendeztettek minket szebbnél szebb al-
kotásukkal, mind egytől egyig megérdemlik 
az elismerést . 
 Kiemelt díjazottjaink a következő gyerme-
kek: 1 . osztály: Tóth Gréta (I .), Papp Máté és 
Tóth Kristóf (II .), Kozma Dominika (III .) . Kü-
löndíj: Hegyi Bálint, Vinklár Viktória, Molnár 
Enikő.
 2 . osztály: Bóta László (I .), Zubornyák Il-
dikó (II .), Bambach Ádám (III .) . Különdíj: 
Bambach Lajos.
 3 . osztály: Tóth Richárd (I .), Kajos Panna, 
Molnár Dóra (II .), Börcsök Péter, Kremser Ale-
xandra (III .) . Különdíj: Drapály Dániel, Vinc-
ze Vivien, Hruska Dominik.
 4 . osztály: Paulusz Zsombor (I .), Weisz Vi-
vien (II .), Czapp Zsófia (III .) . Különdíj: Csá-
szár Kata, Garics Laura, Kürtös Jázmin, Szil-
vási Petra, Szuhányi Eszter, Li Klaudia, Bajkó 
Benedek.
 Felső tagozat: Garics Adél (I .), Svanyova 
Adrián (II .), Czapp Zsófia (III .) . Különdíj: Bo-
tos Máté, Katona Tamás, Varga Balázs.
Bóbita óvoda: Horváth Gabriella (I .), Hajnaly 
Ádám (II .), Szolnoki Csaba Botond (III .) . Kü-
löndíj: Kusmiczki Diána.
 Gyöngyvirág óvoda: Béky Petra (I .), Nyögéri 
Sára (II .), Magashegyi Bíborka (III .) . Különdíj: 
Tóth Lóránd. 
 Pitypang óvoda: Kondás Kornélia (I .), Bar-
ta Fruzsina (II .), Simkó Dorina (III .) . Külön-
díj: Bodor Barbara.

PéldaképekHegyaljai ősz
Szőlők regimentje áll feszes vigyázzba, 
szabályos sorokba összerendeződve, 
dús fürtök érlelik a virágos kedvet, 
dallamot álmodik beléjük a tőke. 
 
Hasukat süttetik a kiszáradt kádak, 
öblüket kínálják puttonyok, kosarak, 
pókháló cifrázta dohos pincék mélyén, 
öblös hangú, kövér, vén hordók konganak. 
 
Présházak felnyitva ablakszemeiket 
rálátnak a dombon dúdoló szüretre, 
s tárt ajtókkal várják, hogy az édes mustnak, 
aranyló óborrá kerekedjék kedve. 
 
Méz ízű nektártól elbódultan szállnak 
zsongóan cikázó tűzarany darazsak, 
mintha ráérezne bősége végére, 
zajos felhőt szárnyal egy seregélycsapat. 
 
A föld szántásbarna, kukorica-sárga, 
egymást váltja rajta aratás és vetés, 
madarak billegnek fényes barázdákon, 
mint tű, az őszidő dalának lemezén.

Körmendi Gitta

Őszi ajándékok Gyermekvers

Azt üzeni az ősz, gyere ki a kertbe, 
újra megérkezett, s köszönni szeretne, 
hogyha kosárkádat is magaddal hozod, 
ajándékaival teli pakolhatod. 
 
Színpompás szőnyegét már a földre tette, 
a fák összes lombját eléd terítette. 
Itt van minden kincse, válogass belőle, 
szüretelj, hisz nem jön újra, csak jövőre. 
 
Kövér kis mogyorók potyognak görögve, 
száraz levél alá rejtőznek zörögve. 
A dió is megvált vastag, zöld burkától, 
mert semmit se’ látott eddig a világból. 
 
Piros arcú almák néznek rá nevetve, 
hogy gurul a földön vígan hemperegve. 
A körték úgy lógnak, mint sárga harangok, 
táncukhoz őszi szél fütyüli a hangot. 
 
Szúrós kabátjából kibújt a gesztenye, 
koppanva keresi, hol is van a helye. 
Szőlő-gyöngyöcskéit ringatja a tőke, 
örömmel kínálja, szemezgess belőle! 
 
Fényes csipkebogyók várják reménykedve, 
hátha lesz, ki őket kosarába szedje. 
Félnek a hidegtől, meleg helyre vágynak, 
elképzelik maguk pirosló lekvárnak. 
 
Mindaz, amit most látsz, mind a tiéd lehet, 
gyűjthetsz tarka-barka, színes leveleket, 
szedhetsz bogyót, makkot, magot, gyümölcsöket, 
boldogan kínálja az október neked.

Körmendi Gitta

Tóparti ősz
Nap csordul a meghitt őszi némaságra, 
aranyfényt köröznek benne a sirályok, 
hullámok tetején fák árnyai ringnak, 
mint vásznukat bontott karcsú vitorlások. 
 
Szelíden suttogja énekét a nádas, 
messzi vitte a nyár vérpezsdítő zaját, 
hűvös szél kócolja szomorúfűzeknek 
földig érő, selymes, aranyszínű haját. 
 
Reszkető fényhídon ér a víz az éghez, 
a lég telicsordul vakítóan kékkel, 
álmodó csend pihen a szétszáradt padon, 
míg az ősz ezerszín fényfoltokat fércel.

Körmendi Gitta

Elengedés
Annyira fáj, mit érzek, 
hogy el sem mondhatom.
Nem láthatlak többé, 
s hangod sem hallhatom.
Mardos kín, hogy meg nem menthettelek, 
amikor elmentél, nem fogtam a kezed.
Egész idő alatt szívből szerettelek,
ha dolgozni mentél, mindig kerestelek.
Nem érlek már el, tőlem örökre elmentél,
remélem oda át,  békességre leltél.
Csoda volt, hogy éltél és engem szerettél,
nem haltál meg nekem, csak álmodni mentél.
Kívánom, hogy álmodon legyen örök béke,
egyszer találkozunk majd, fenn, az öröklétbe’.

N. Kékedy Ibolya
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Kedves olvasó, a rakott ételeknek két nagy 
előnye van: rengeteg maradék anyagot fel-
használhatunk az elkészítésekhez és még 
pénztárca kímélő is . Süthetjük, főzhetjük, és 
összeállítása nem tart tovább sok esetben 35 
percnél .

Rakott galuska sonkával
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 db tojás, 20 dkg 
füstölt sonka, vagy maradék pörkölt, 4 dl tej-
föl, 1 ek. olaj, 2 szál újhagyma, 5 dkg vaj, 10 
dkg reszelt sajt (ez elhagyható), só ízlés sze-
rint. 
 Elkészítés: a lisztből, a tojásból és egy 
kis só és kellő víz mennyiség hozzáadá-
sával nokedlitésztát készítünk . Forrásban 
lévő vízbe beleszaggatjuk, leszűrjük és ke-
vés olajjal megöntözzük, majd félretesszük . 
A füstölt sonkát csíkokra, vagy kockára vág-
juk, és a serpenyőben megpirítjuk . A tejfölt 
összekeverjük az apróra vágott újhagymá-
val . Egy tűzálló tálat kivajazunk és lera-
kunk egy adag galuskát, megszórjuk sonká-
val, majd bőven bekenjük tejföllel . Erre jön 
a következő adag galuska, meg a hozzáva-
lók, amíg el nem fogynak . Ha szeretnénk, a 
tetejére szórhatunk reszelt sajtot . 180 fokos 
sütőben 20 percig sütjük . Egyszerű és na-
gyon kiadós étel .

Sörben sült csirkeszárny
Hozzávalók: 1/1,2 kg csirkeszárny, 1 üveg sör.
 Elkészítés: a csirkeszárnyakat megmos-
suk, és egymás mellé sorbarakjuk a tepsi-
be . Megsózzuk, borsozzuk, ráöntünk 1 üveg 
sört, fóliázzuk és puhára sütjük . Ha megpu-
hult a hús, vegyük le a fóliát és süssük piros-
ra . Hagymás tört burgonya illik hozzá .

Dubarry szelet
Hozzávalók: 1 kg karaj vagy comb, 1 dl olaj, 
10 dkg liszt, 10 dkg margarin, 1 liter tej, 15 dkg 
trappista sajt, 2 kg karfiol, 3 db tojás, 4 dl tej-
föl, 1 dkg őrölt szerecsendió és só.
 Elkészítés: a hússzeleteket kiverjük, a 
széleit bevagdossuk, sózzuk, és mindkét ol-
dalát a felmelegített olajban átsütjük . A sü-
téshez felhasznált zsiradékkal egy meg-
felelő tepsit kikenünk és a hússzeleteket 
egymás mellé lerakjuk . Tetejét beborít-
juk a forró, előfőzött karfiollal és leöntjük 
gratinmártással . Végül meghintjük reszelt 
sajttal és előmelegített sütőben aranysárgá-
ra sütjük . Egytálételként fogyasztjuk .
 Mártás készítése: a margarint felmelegít-
jük, hozzáadjuk a lisztet, kavargatva összeme-
legítjük, majd a tűzről levéve  felöntjük forró 
tejjel, ezután a tűzre visszatesszük és állandó 
kevergetés mellett lassú forralással besűrít-
jük . Ha langyosra kihűlt belekeverjük a tojá-
sok sárgáit, a reszelt sajt felét, szerecsendióval 
ízesítjük, és végül a habbá vert tojásfehérjével 
lazítjuk . Petrezselymes rizzsel tálaljuk .

Csirkesült kelkáposzta ágyon
Hozzávalók: 1 kg kelkáposzta, 1 db póré-
hagyma, 15 dkg sárgarépa, 20 dkg burgonya, 
2-3 gerezd fokhagyma, 4 db csirkemellfilé (60 
dkg), 25 dkg csirkemáj, só, bor, 4 evőkanál 
olaj, 1/2 kávéskanál kömény, 1 dl vízhez hús-
leveskocka.
 Elkészítés: a húst és a májat megmossuk, 
megtöröljük és egy mélyebb serpenyőben 
olajon megsütjük mindkét oldalát . A visz-
szamaradt pecsenyelében megsütjük a kari-
kára vágott sárgarépát, póréhagymát . Majd 
beletesszük az áttört fokhagymát, kömény-
magot, babérlevelet, kelkáposztát és az apró 
kockára vágott burgonyát . Ízlés szerint sóz-
zuk, borsozzuk, aláöntjük a húslevet és fedő 
alatt készre pároljuk (15 perc) . A zöldség te-
tejére tesszük az átsült húst, a májat, majd 
fedő és kevergetés nélkül összemelegítjük . 
Tálalásnál a burgonyapürét petrezselyem- 
zölddel díszítem . Kiadós, tartalmas egytál-
étel .

– kékedy –

Könnyen elkészíthető ételek háziasszonyoknak

Zserbó-gombóc sütés nélkül
Hozzávalók: 15 dkg aszalt barack, 15 dkg darált 
dió, 2 evőkanál narancslikőr, vagy konyak, vagy 
rum, 1 evőkanál víz, 2 evőkanál porcukor, 1 evő-
kanál baracklekvár, 1/2 teáskanál rumaroma.
 Csokibevonathoz: 15 dkg étcsokoládé (torta-
bevonó), 1 teáskanál olaj.
 Elkészítés:  a barackokat meglocsoljuk alko-
hollal és vízzel, majd állni hagyjuk kb . egy órán 
át . Ezután szétaprítjuk az aszalt barackokat, majd 
hozzáadjuk a többi hozzávalót, hogy gyúrha-
tó masszát kapjunk . A masszából pici golyókat 
formálunk, majd kb . egy órára a hűtőbe tesszük 
dermedni . A csokoládét gőz fölött megolvaszt-
juk és belekeverjük az olajat . A lehűtött gombó-
cokat fogpiszkáló segítségével belemártogatjuk az 
olvasztott csokoládéba és visszatesszük a hűtőbe 
dermedni . Különleges, nagyon finom desszert . 

Egyszerű sajtos pogácsa
Hozzávalók: 60 dkg liszt, 25 dkg margarin, 2 
db tojás, 2 dl tejföl, 15 dkg reszelt sajt, 3 ká-
véskanál só, 5 dkg élesztő (hozzá 1 dl tej és ke-
vés cukor).
 Elkészítés: az élesztőt langyos tejben, cu-
korral felfuttatjuk és a tészta hozzávalóival 
összedolgozzuk . Keleszteni nem kell! Ujjnyi 
vastagságra nyújtjuk a tésztát, a tetejét bevag-
dossuk . 5 centiméteres pogácsa szaggatóval 
kiszaggatjuk, majd kézzel egy kicsit megso-
dorjuk, ezáltal magasabbak lesznek a pogá-
csák . Tepsibe rakjuk, tetejét bekenjük tojás 
sárgával és rászórjuk a reszelt sajtot . Hideg 
sütőbe téve, közepes lángon aranysárgára 
sütjük .
 Jó étvágyat kívánok!

– kékedy –
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praktikák

Kreatívok kicsiny boltja Foltos hírek
Elérkezett az iskolakezdés . A bolt nyári álmából 
ébredezett . A nyári szünet alatt, a nagy hőségben 
betérő vásárlók fel-felnyitogatták az üveggyön-
gyökkel, fémmedálokkal teli műanyag tároló 
dobozkákat, válogattak a színesebbnél színesebb 
szatén, organza szalagok, textil-, üvegfestékek  
és a hímzőfonalak nagy színválasztéka között, 
de az igazi nyüzsgést az első becsengetés hozta el .
 A profi gyöngyfűzők és hobbisták a nagy hő-
ség ellenére is rendszeres időközönként betér-
tek, vitték kedvenc típusú gyöngyeiket, szere-
lőpálcákat, szalagvégeket, kapcsokat és karikát, 
de a bolt pezsgése szeptember elején vált kéz-
zelfoghatóvá .
 A tavaszi árukészlet mostanra megduplázó-
dott, a kezdetek óta meglévő áruválaszték szí-
nesedett és típuson belül is tovább bővült .
 A portékák gyakran megrendelésre, sze-
mélyre szólóan érkeznek . A vevők kérésére, az 
általuk felvetett ötletek alapján, katalóguso-

kat lapozva, a netet böngészve kerülnek a bolt 
polcaira .
 A szomszéd papír-, írószer bolt választékát 
kiegészítve, megtalálható az akrilfesték, krepp 
és karton papír ugyanúgy, mint a rajztanár 
egyéni kérése alapján érkező ecset, akvarellfes-
ték vagy a különböző területeken felhasználha-
tó ragasztók is .
 Van, aki beszélgetni érkezik, van akinek 
apró részletekig kidolgozott ötletre, ajándékra 
van szüksége . A boltból hazavitt alapanyagok-
ból elkészült ékszerek, megálmodott és megva-
lósított kézimunkák, hobbi remekművek rend-
re visszaköszönnek a kis helyiség asztalán egy 
baráti megtekintés erejéig .
 Gyakori a zárás közeli villámcsődület, a bolt 
elé megbeszélt találkozó a törzsvendégek között .
 Az üllői Három Kívánság kreatív hobby és 
ajándék bolt egy olyan hely, ahol a zárás utolsó 
pillanatait is kihasználják a hűséges vevők egy 
jó beszélgetés erejéig .

Vizi Katalin

Praktikák
Régen, mikor még az üzletek polcai nem ros-
kadoztak a különböző tisztítószerek ezreitől, 
dédanyáink háztartásában mégis csillogó edé-
nyeket, evőeszközöket, hófehér ingeket, abro-
szokat lehetett találni . 
 Később nagyot változott a világ és a reklá-
mok elhitették velünk, hogy ugyanez a tiszta-
ság már csak vegyszerek segítségével érhető el . 
Olyan praktikákat gyűjtöttem össze, melyek 
sokkal közelebb állnak a természetes, kör-
nyezetbarát tisztításhoz, szépítkezéshez, mint 
napjaink mérgező hatású vegyszerei .

Bútorápolás
A penészes bútort alkoholba mártott ronggyal 
töröljük át . A régi nemes fából készült búto-
rok tisztítására, fényesítésére alkalmas a tejjel 
megnedvesített vászon darab . 
 Egyszerű bútorfényezőt készíthetünk 1 rész 
citromfűolaj és 3 rész olívaolaj keverékéből . 

 Étkezőasztalról só és étolaj keverékével, 
vagy citromlével dörzsölve tüntethetjük el a 
foltokat, utána mindkét esetnél száraz rongy-
gyal töröljük át a bútor felületét . 
 Tölgy és mahagónibútor ápolására jól be-
vált módszer, ha langyos sörrel töröljük át . 
 Ha bőrbútoron zsíros folt keletkezett, mossuk 
le szódabikarbónás vízzel . A faasztalra kiborult 
tintát ecetes törlőronggyal tüntethetjük el . Üveg 
asztallapra kenjünk puha papírral citromlevet, 
szárítsuk meg, utána újságpapírral fényesítsük . 

 Nem sárgul meg a nádbútor, ha időnként 
átmossuk langyos sós vízzel .

Szőnyegtisztítás 
Ha közönséges konyhasóval átkeféljük a sző-
nyeget, visszanyeri eredeti színét . 
 Ha a szőnyegre gyertyafolt került, itatóspa-
pírt tegyünk rá és vasaljuk át meleg vasalóval . 
 Ha vörösbor ömlik a szőnyegre, spricceljük 
be többször szódavízzel, vagy ásványvízzel, szór-
juk be sóval és itassuk fel nedvszívó ronggyal . 
 Ha rágógumi kerül szőnyegünkre, ad-
dig dörzsöljük folyamatosan egy jégkockával, 
amíg leszedhető nem lesz . 
 Ha a szőnyegünkre ragasztófolt került, 
ecetbe mártott kendővel tüntethetjük el .  

Cipők, ruhák
Ha a fehér zokni megsárgul, tegyünk a mo-
sóvízbe néhány szelet citromot . A gyapjúpu-
lóver öblítővizébe néhány kanál glicerint te-
szünk, puha lesz és nem irritálja a bőrünket . 
 Nem lesz szöszös a ruha, ha a mosóvízbe 
egy csésze ecetet teszünk . A fehér alsónemű 
ismét hófehér színűvé válik, ha egy felszeletelt 
citromhéjával együtt mossuk ki . 
 Ha a vasaló egy kicsit megsütötte a ru-
hát, nedvesítsük be a foltot vöröshagyma levé-
vel, és hagyjuk hatni pár órán keresztül, utána 
mossuk ki és a foltnak hűlt helye lesz . 
 Könnyedén megakadályozhatjuk a lakk-
cipő kirepedezését, ha rendszeresen bekenjük 
glicerinnel . 
 A téli sózott utakon kifehéredett foltokat 
a cipőről ecetes vízbe mártott ruhával távolít-
hatjuk el .
 A cikk folytatódik a következő lapszá-
munkban!

– kékedy –

Varrni jó!

Varrni mindenki tud . Gombot a ruhára, a szét-
feslett varrást összeölteni is . A kis ovisnak a je-
lét a ruhájára rögzíteni . 
 De mi is az a foltvarrás, más néven pecsvörk?
 Ez ma már nem a mindennapi ruháink 
megjavítása, hordhatóvá tétele . A kényszer, a 
szegénység a még szét nem foszlott anyagok 
ismételt felhasználása, új, hasznos holmik lét-
rehozása volt az eredeti cél .  Ma már speciális 
anyagokkal készítünk gyönyörű kézimunká-
kat, játékokat, használati cikkeket .
 A  foltvarrásnak „lelke” van . Benne foglalta-
tik készítőjének színvilága, ízlése, világlátása .
 Mindemellett egy csoportos foglalkozás is . 
Csodálatos dolog az, mikor több hölgy együtt 
varr, kicserélik mintáikat, tudásukat egymás-
nak adják át . A munkákban benne van készítők 
lelke is .
 Sok-sok órai munka, kézi és gépi varrás, tű-
zés eredménye egy párna vagy falikép elkészí-
tése, a takarókról nem is beszélve . . .
 A foltvarrás elkezdése nagyon megfontolan-
dó . Ez egy fertőző „betegség”, amiből lehetetlen 
kigyógyulni . Nagyon sok ismerősre, barátra te-
hetünk szert e világszerte nagyon kedvelt kézi-
munka során .
 Az Üllői Mecénás Művészeti Klub része a 

„foltvarrók” kicsi csoportja . Szívünk minden 
melegével, a szeretet fonalával varrtuk meg a 
városháza avatására készült faliképet, a város 
címerével középen, körülötte a városunk sok 
szép épületével templomaikkal, iskoláinkkal .
 Jöjj, varrj velünk!

Kálmán Nándorné Borbála     

Ha bőrbútoron zsí-
ros folt keletkezett, mos-

suk le szódabikarbónás vízzel. 

Kis csoportunk a nyári időszak alatt sem tét-
lenkedett . Foltvarrás technikával, közös var-
rással  készítettünk egy faliképet, ami városunk 
fontosabb épületeit és az új városközpontot áb-
rázolja középen, pedig városunk címerével dí-
szítettünk . Ezt az alkotásunkat városközpon-
tunk ünnepélyes átadására készítettük . Részt 
vettünk munkáin kiállításával az augusztus 
20-i ünnepségen is, a Gyömrői Lecsófesztivál-
ra ízelítőt vittünk műveinkből . Klubunk közel-
gő kiállítására, ami november 27-én nyit, kará-
csonyi témájú közös varrással készülünk . Nagy 
szeretettel várjuk közénk a varrni tudókat és 
azokat is, akik még ezután szeretnék megtanul-
ni ezt a szép munkát eredményező technikát . 

– Gattyánné –
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kulturális ajánlat és hirdetés

Könyvajánló – Leiner Laura:
A Szent Johanna gimi 1. – Kezdet

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:

Eladó!

Néhány ízelítő szol-
gáltatásainkból:
 Ilcsi termékek szé-
les választéka, 02-
es AHA-s kezelések, 
face lift ing, ultra hang,  
iontoforézis, biop  tron -
lámpa, fülbelövés, kéz-
ápolás, műkörömépí-
tés, me nyasszonyi és 
alkalmi sminkek ké-
szítése, műszempilla, hennatetoválás, 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, Williams tele-
vízió, Vargha Gyula Városi Könyvtár, Gabi 
könyvesbolt, Balázsné V. Gizike, Vighné Ani-
ka, Petrányi festékbolt, Mezeiné Ágika, Kriszta 
Virágbolt – Üllő, Pesti út.

A Merczel Erzsébet Alapítvány 2011 . évi adó 
1 százalékokból származó bevétele 176 238 fo-
rint volt . Ebből működési költségként 7 944 
forintot számoltunk el . Kiállításainkra (rek-
lám, meghívók, kiállítási segédanyagok, sá-

Beszámoló

Masszázságy új állapotban  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 000 Ft
Átfolyós vízmelegítő   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 000 Ft
Szieszta  kályha gázpalackkal  .  .  .  .  .  .  . 10 000 Ft
200 l fagyasztóláda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 000 Ft
5 db üres PB gázpalackok   .  .  .  .  .  .  .  . 3 500 Ft/db
Két serpenyős piaci mérleg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 000 Ft
Műanyag húsosláda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 Ft/db
32-es elektromos 
húsdaráló (220 V)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22 000 Ft
380 V ipari húsdaráló (fehér)   .  .  .  .  .  . 100 000 Ft
Szőlőprés   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 000 Ft
Szőlődaráló (kicsi)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 000 Ft
Szőlődaráló (nagy)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 000 Ft
Szőlőkád (fa)  200 l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 000 Ft
Szőlőkád (műanyag) 200 l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 000 Ft
Boros hordók (lekezelt állapotban) 
50 l, 75 l, 100 l, 120 l, 150 l,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 Ft/l
Tirisztár S-24 VISZÉK akkumulátortöltő, 
hegesztőtrafó és gyorsindító  .  .  .  .  .  .  .  . 80 000 Ft
Rozsdamentes kerek mosogató   .  .  .  .  .   3 500 Ft

Telefonszám: 06-70/771-8782, 
Üllő, Pesti út 146.

Szent Johanna Gimi-sorozat köteteit ajánlom 
fi gyelmetekbe ill . fi gyelmükbe .
 Új magyar ifj úsági könyvsorozat nyolc kö-
tetben a nagyon tehetséges fi atal szerző tollá-
ból! Ha elkezded, biztosan nem tudod majd le-
tenni!!! Tuti, hogy függővé válsz!
 Egy sorozat a való életről .
 Egy sorozat, amely itt és most játszódik .
 Egy gimi, ahová mindenki szívesen járna .
 Srácok, akik olyanok, mint te és mégis mások .
 A történet rólad is szól!
 Aki esetleg eddig nem szeretett olvasni, an-
nak mindenképpen ajánlom a fi gyelmébe . Át-
törés lesz! 

Az írónő új könyvéről: 
 Bábel . A legnagyobb nyári zenei fesztivál, va-
lahol Pápa mellett . Mi lehet jobb annál, mint ti-
zenhét évesen, életedben először, egy hetet eltöl-

teni itt a barátaiddal?
A zárónapi koncert a 
Red Hot Chili Peppersé, 
és Zsófi  többek között 
azért érkezik, hogy ta-
lálkozhasson Anthony 
Kie disszel . Na de ad-
dig még sok minden 
történik vele, Napsival, 
Abdullal, Hipóval és 
Szaszával az Európa, 
Ázsia, Afrika és Auszt-
rália színpad körül .
Bábel . 
 Ha voltál már fesztiválon, azért fogod szeretni, 
ha még nem voltál, azért . 
 Az írónő Leiner Laura új könyve is megje-
lent már és kapható a Gabi Könyv-és Nyomtat-
ványboltban (Üllő, Pes ti út 41.).

tor, papírtermékek) 65 771 forintot fordítot-
tunk . Gyermekfoglalkoztatóinkra ( (papírok, 
rajz és festőeszköz, kreatív és textilmunkák-
hoz segédanyagok) 47 523 forint kiadásunk 
volt . Kulturális tájékoztatóra  55 000 forintot 
költöttünk . Köszönjük a támogatást!

Nagyné Kékedy Ibolya. kuratórium elnök


