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Az Üllői Hírmondó kulturális melléklete

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub
időszakosan megjelenő kulturális tájékoztatója

29. szám / 2015. év 1. megjelenés
Szerkeszti: N. Kékedy Ibolya

Merczel Erzsébet emlékére

                                                                            

B elle Qui Tiens Ma Vie, azaz csodála-
tos az, aki megtartja az életem – pen-
dültek fel márciusban Lévai Mária 
hárfaművész húrjai Merczel Erzsébet 

megemlékezésének délutánján .

 2005-ben a fáradhatatlan, kreatív, min-
dig ötletekkel teli Erzsike úgy gondolta, hogy 
annyi tehetséges ember él szeretett városában, 
miért ne lehetne őket egyesíteni valamikép-
pen?
 Ötletét hamar tettek követték és megalapí-
totta az Üllői Mecénás Művészeti Klubot . Őt 
ünnepeljük minden alkalommal, amikor ta-
lálkozunk, őrá emlékeztünk március 27-én is 
egy csendes, de Erzsikéhez méltó estén a Var-
gha Gyula Városi Könyvtárban . Büszkeséggel 
és örömmel töltött el mindannyiunkat, hogy a 

könyvtár kiállítóterme mostantól Merczel Er-
zsébet Kiállítóterem nevet viseli .
 Jeles ez a nap, hisz nem csak Erzsike ér-
demeit ismerte el a város ezzel a szép nemes 
gesztussal, hanem a klub 10 éves fennállását is 
megünnepelhettük .
 A mai rohanó világban egyre ritkább, hogy 
emberi kapcsolatok túlélnek tíz hosszú évet . A 
klub azonban nem csak túlélte, hanem a név-
adónk tiszteletére rendezett kiállításon bebi-
zonyította, hogy ma is érdemes a tehetségeket 
támogatni, összefogni .
 Erzsike 2006-os halála után Nagyné Kékedy 
Ibolya, a barátnő vette át a klub vezetését . Ma 
már az ő jó ízlése, kitartása tartja életben a 
klubot, de nem csupán azt, hanem a jó emberi 
kapcsolatokat is .
 A megnyitón Kissné Szabó Katalin, Üllő 
város polgármestere szintén elismerő szavak-
kal köszöntötte a mecénásokat, méltatta mun-
káikat és a klubot . Megemlékezett Erzsikéről, 
hogy milyen fáradhatatlanul tevékenykedett a 
városért, a helyi emberekért, a kultúráért, ér-
tünk .
 Szólt a hárfazene, s mindannyian éreztük 
azt az erőt, amely körülölelt minket . Őt, aki 
megtartja az életünket, aki hitet adott neked 
Erzsike, hogy sikerülhet bármi, amit elter-
veztél .
 Pendültek a húrok, s mi a jóvoltából állhat-
tunk itt . A teremtő megtartja az életünket, Te 
pedig megtartottál minket tehetségünknél 
fogva .
 Köszönjük Erzsike a hétköznapi csodáidat!

Evarics Györgyné

„Áld meg a várost Uram, hogy 
áldásod nyomán szebb és fényesebb 
reggelekre ébredjünk és este elégedetten 
hajtsuk álomra fejeinket!„
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visszatekintő

Megemlékezés 
március 15-én

ÓVODÁSOK
Bóbita ovi
Dely Dorina I. helyezett
Rudolf Sára II. helyezett
Tanyi Fruzsina III. helyezett
Csicsergő ovi
Kovács Tamara I. helyezett
Szíjjártó Anita II. helyezett
Szászik Zsófia III. helyezett
Gyöngyvirág ovi
Varga Lili I. helyezett
Paragi Patrícia II. helyezett
Barabás Janka III. helyezett
Napraforgó ovi
Baráth Fruzsina I. helyezett
Nagy Léna II. helyezett
Laczkó Gréta III. helyezett
Pitypang ovi
Dányi Ramóna I. helyezett
Guzmics Kiara II. helyezett
Bodnár Barnabás III. helyezett

ISKOLÁSOK
1. évfolyam 
Zainkó Krisztina Különdíj
Tóth György Különdíj
Peterdy Nóra Különdíj
Füsti Boglárka Laura I. helyezett
Herold András I. helyezett
Tóth Lóránd Attila II. helyezett
László Melinda III. helyezett
2. évfolyam 
Schaffer Szilvia Izabella Különdíj
Halász Csenge I. helyezett
Pálmai Szabolcs II. helyezett
Barta Panna III. helyezett
3. évfolyam 
Bartal Benjamin Különdíj
Petrény Dominik Különdíj
Vinklár Viktória Különdíj
Uti Laura Különdíj
Tóth Gréta Különdíj
Tóth Kristóf Különdíj
Kökény Levente Különdíj
Paulovics Olivér I. helyezett
Kaneff Boglárka I. helyezett
Zahuczky Réka II. helyezett
Lázár Márk III. helyezett
4. évfolyam 
Balázs Barbara Különdíj
Bambach Lajos Különdíj
Bambach Ádám I. helyezett
Börcsök Zoltán I. helyezett
Botos Viktória II. helyezett
Turcsán Kinga III. helyezett
5. évfolyam 
Bartal Ema  Különdíj
Kovács Viktória Különdíj
Pintér Zseraldin Különdíj
Vince Vivien Különdíj
Tóth Richárd Ferdinánd Különdíj
Molnár Dóra I. helyezett
Börcsök Péter I. helyezett
Kaneff Tamara II. helyezett
Farkas Dóra III. helyezett
6. évfolyam 
Drapály Nikolett Különdíj
Kökény Eszter I. helyezett
Pál Zoltán Gergő II. helyezett
Filipsz Bettina III. helyezett
7-8. évfolyam 
Nagy Krisztina Különdíj
Pintér Donatella Különdíj
Vámos Noémi I. helyezett
Tamás Panna II. helyezett
Tímári Viktória III. helyezett

Gyermekrajz-pályázat
A z Üllői Mecénás Művészeti Klub nyol-

cadik alkalommal hirdetett gyermek-
rajz-pályázatot Üllő város gyerme-
kei részére Népművészeti értékeink 

címmel . 430 rajz érkezett a felhívásra . Díját-
adás és az eredményhirdetés március 30-án az 
Árpád Fejedelem Általános Iskolában, az Ár-
pád-napok megnyitóján volt . Az átadó ünnep-
ségen a Kenderkóc és Kendermorzsák gyer-
mek-táncegyüttesek, valamint Sáfár Dominika, 
Pazsinszki Jázmin, Knul Csenge óvodások vers-
mondással közreműködtek . A díjakat Major 
Enikő rajztanárnő és Gera Béla festőművész 
adta át . 
 Úgy gondoljuk, hogy ezek a gyerekek, akik 
megörvendeztettek minket szebbnél szebb al-
kotásaikkal, egytől egyig megérdemlik az el-
ismerést . Kiemelt díjazottjaink a következő 
gyermekek .

Tóthné Kostyalik Tímea, 
Mecénás Művészeti Klub alelnöke

A szabadság a mai világban is a legfontosabb 
érték, de sokan összekeverik a szabadossággal .
 Sokan úgy gondolják, hogy a szabadság 
azt jelenti, hogy mindent szabad, másra nem 
kell tekintettel lenni . A Nemzeti dalban pedig 

nem ilyen szabadságról áhítozik a költő .  Ha-
zaszeretetről, magyarságtudatról és a nemzet 
közös magyarságáról szól a forradalmi vers . 
Nem széthúzásról, hanem összefogásról, nem 
egyéni érdekről, hanem közös érdekről . 
 Az 1848-as forradalom ereje éppen ebben 
rejlett . Ilyen közös cél lebegett előttünk is, 
amikor a március 15-i koszorúzás alkalmával 
az 1848-as emlékmű előtt tisztelegtünk . 

– mecénás –
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gyerekszáj

Mond drága Anyácskám, van külön életed?
Mit tesz önmagadért mindig szorgos kezed?
Volt már saját vágyad, volt valaha álmod,
vagy csak körülöttünk forog a világod?

Drága Kicsi Szentem, mit írhatnék rólad,
hol van hozzád képest ereje a szónak?
Miért tudnék neked külön hálát adni?
hogy kell az egészből egy részt kiragadni?

Mindennél többet ér szeretett lényed,
nincs, mi felülmúlná angyali szépséged.
Szerető szívedért, mit adjak cserébe?
Ahhoz a mindenség szeretete kéne.

Hát akkor, ezt teszem dolgos tenyeredbe,
önzetlen, szerető, anyai szívedbe.
Ettől különb helyre úgysem kerülhetne,
senki sincs, ki nálad jobban szerethetne.

Áradjon az öröm kincse kötényedbe,
fonjon Fény, koszorút hófehér fejedre.
Ráadásul még az Ég áldását kérem:
szálljon rád mindenkor, Drága Mindenségem!

Körmendi Gitta

Anyák napjára…

Gyermekek napja
Magyarországon a gyermeknapot minden év-
ben május utolsó vasárnapján tartják . Célja, 
hogy felhívja a világ figyelmét a gyermekek 
jogaira, helyzetére .
 1920-ban Törökországban tartották meg 
először e napot, Magyarországon 1931-től ün-
neplik  az akkor még Gyermek Hétnek ne-
vezett eseményt, 1950-óta változott, amikor 
már csak egy nap a gyermekek részére tartott 
örömteli ünnep .
 1954 . az ENSZ közgyűlés javaslatára Egye-
temes Gyermeknapot tartanak, e javaslat még 
azt is tartalmazta, hogy mindenhol olyan na-
pot jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelő-
nek gondolnak .
 Nálunk Üllőn május 30-án, szombaton a 
Csülökfesztivállal együtt lesz megtartva e 
rendezvény a sportcsarnoknál . – mecénás –

M esélő: Megérkeztünk! Léggömbök 
lassan lebegve leereszkedik a ha-
talmas óceán napsütötte partjára . 
Ni, csak! Egy teknősbéka! Hát te 

mi járatban vagy errefelé?
 Teknős: Rátok vártam . Arra gondol-
tam, milyen jó lenne megismerkedni veletek, 
ugyanis kicsit gyedül érzem magam . Tudjátok, 
az én kis játszótársaim valamennyien a vízben 
élnek .
 Sosem jöhetnek ki a partra . Odalent játsza-
doznak a mélyben .
 Ott araszolgat a tengerfenéken az öreg rák 
apó, ott úszkálnak cikázva a szivárványszí-
nű halacskák, onnan ugrándoznak hatalmas 
csobbanással a táncos hullámok fölé a kíván-
csi delfinek .
 Én viszont nagyon szeretek napozgatni . 
Naphosszat csat nézelődöm a homokos ten-
gerparton, figyelgetve az embereket . Különö-
sen a legkisebbeket . Nagyon jó látni, hogy ők 
is milyen nagyon szeretik a tengert . Van is mi-
ről beszélnem a pajtásaimnak mikor hazaté-
rek .
 Elmesélem nekik, hogy hogyan kergetőz-
tök a homokban, miként gyűjtögetitek a szí-
nes kavicsokat és köveket, és hogy mennyire 
örültök az üres kagylóhéjaknak .
 Milyen szép kis játékhajókat úsztattok a 
vízen, milyen táncosfarkú papírsárkányokat 
röptettek a szélben, és azt már el sem tudom 
mondani, mennyi színes kis vödör és kislapát 
hever szanaszét a homokban, melyekkel cso-
daszép homokvárakat építgettek a parton . Az-
tán ott van az a sok-sok labda . Kicsi és nagy, 
guruló, pattogó, hullámokon táncoló, magas-
ba röppenő .
 A vidám gyermekzsivajról, kacagásról, ne-
vetésről pedig még nem is szóltam . Ezt sze-
retem a legjobban . Az ilyen hangokat még 

elképzelni sem könnyű a mélységes csend vi-
lágában .
 Mint ahogyan azt a finomságot is nehéz len-
ne, amit úgy látom, minden kisgyermek szeret .
 Legalább is úgy gondolom, hiszen nagyon 
jóízűen nyalogatják . Meg tudnátok mondani 
nekem, mi a neve ennek az édes, jéghideg nya-
lánkságnak? Cserében elmesélem nektek, mi 
mindent szoktunk mi játszani a vízben . Gyer-
tek! Próbáljátok ki ti is! Mozogjunk együtt 
egy kicsit! Bevezetésként szökdécseljetek mi-
nél magasabbra, úgy, mint a játékos delfinek . 
Hűha! Ez igen! Na, még egy kicsit!
 Most pedig próbáljatok meg szép lassan 
hátrafelé lépegetni, ahogy azt az öreg rák apó 
teszi . Ugye nem is olyan könnyű? 
 Akkor pihenésképpen kézen fogva állja-
tok körbe, és karjaitokat hullámszerűen, le-fel 
emelgetve, sétáljatok körbe-körbe, hasonlóan 
ahhoz, ahogyan az ezüstpikkelyes halacskák 
karikáznak a vízben .
 Nagyon jó!
 Most pedig engedjétek, hogy egy helyen 
szétnyíljon a kör, és egymás vállát fogva, mint 
egy tengeri kígyó, hullámvonalban lépegetve 
kígyózzatok kicsikét!
 Szeretnétek hasonlítani a táncos medúzához?
 Akkor karjaitokat emelgessétek, vagy ló-
báljátok kedvetekre lazán, könnyedén . Mo-
zogjatok úgy, mintha a tenger dalának ritmu-
sára táncolnátok .
 Elfáradtatok?
 Akkor csücsüljetek le a földre és néma 
csendben, mozdulatlanul, tegyetek úgy, mint 
ahogyan a nagy tengeri csiga .
 Nagyon ügyesek voltatok, de lassan el kell, 
hogy köszönjek tőletek, mert nekem is haza 
kell mennem .
 Sokan várják már az élménybeszámolómat 
otthon .
 Boldog vagyok, hogy együtt lehettünk . Re-
mélem, találkozunk még . Addig is viszontlá-
tásra!

Tengerparti találkozás
Ajándékmese gyermeknapra 
Körmendi Gittától.
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bemutatkozó

K iss Margit vagyok az Üllői Mecénás 
Művészeti klub tagja immár 5 éve . 
Az Alföldön nevelkedtem, gyermek-
ként a jászsági emberek szorgalmát, 

ügyességét láttam . Magával ragadott az alko-
tás öröme, a szép tárgyak készítése . 
Hímeztem, makraméztam, kötöt-
tem és más kézműves technikák-
ban is kipróbáltam magam .
 Érettségi után Budapesten vál-
laltam munkát és folytattam a ta-
nulmányaimat . Emellett a Hagyo-
mányok Háza szervezésében népi 
játszóházi foglalkozásvezetői kép-
zésen, majd szőnyegszövő szak-
képzésen bővítettem ismereteimet . 
Men tálhigiénés asszisztensként 
korszerű szemléletet ismertem meg, ami meg-
erősített abban, hogy a gyakorlati tudás és a 
gyökerek ismerete mennyire fontos a gyerme-
kek egészséges fejlődésében .
 Jelenleg általános iskolában dolgozom pe-
dagógiai asszisztensként . Gombolyka né-
ven vezetek szakkört 3-4 . osztályos érdek-
lődő gyerekeknek . Itt ismerkednek a fonás, 
szövés alapjaival . Érdeklődésük, csillogó sze-
mük erősített abban a hitemben, hogy érde-
mes – sőt kell – a gyakorlati tudást, ismerete-

„Át kell adni 
a gyakorlati tudást”

Bemutatkozik Kiss Margit, 
a Mecénás klub tagja. 

ket átadni a gyermekeknek . Akik szüleiket is 
„elhozzák” egy-egy bemutatóra, ahol a szülők 
is lelkesen kapcsolódnak be a közös alkotás-
ba . Végül pedig büszkén viszik haza elkészült 
munkáikat .
 A szövés mellett a foltvarrás (patchwork) 
technikájával is régóta foglalkozom . Ezen be-
lül is érdekelnek a különböző népek hagyomá-

nyos motívumai . Szí-
vesen alkalmazom 
ezeket munkáimban . 
N. Dudás Zsuzsával 
is a foltvarrás kap-
csán mélyült el a ba-
rátságunk . Egy cso-
portba jártunk, ő az 
Üllői Foltvarró Klub 
alapítója . Ő ekkor 
már az Üllői Mecé-
nás Klub tagja volt . 

Hívott, hogy nézzem meg az itt folyó munkát . 
Megnéztem, megtetszett, és azóta lehetősége-
im szerint részt vállalok a közös munkából ki-
állításokon és más rendezvényeken . A Mi-
hály-napi sokadalom, sportnap rendezvényen 
tartottam bemutatót és kiállítottam szövött 
munkáimat, melyeket a székely festékes sző-
nyegek inspiráltak . Márciusban a 10 éves ju-
bileumunk kiállítása alkalmával láthatta a kö-
zönség munkáimat . Remélem ezzel is örömöt 
szereztem vendégeinknek .

A tavalyi év is tartogatott számunkra örömteli 
napokat kirándulásaink alkalmával .
 Június 21-én Tihanyban jártunk, gyönyö-
rű levendulaillatú, nyári napos időben . Azon a 
napon a füredi fesztivált is meglátogattuk . Ter-
mészetesen a hajózást és a kisvasutas városné-
zést sem lehetett kihagyni . 
 Július 27-én meglátogattuk a veresegyházi 
Medveotthont, ahol sok élményt kaptunk . To-
vábbi utunk Vácra, majd a hegyek védelmében 
megbújó Bánki-tóhoz vezetett . Sajnos az idő 
nem kedvezett, a fesztivált megzavarta, de a mi 
kedvünket a rossz idő sem tudta elvenni . 
 Szeptember 20-án a csodaszép Tisza-tó mel-
letti Poroszlóra mentünk, láthattuk a különle-
ges akvaparkot és környékét . Ebéd után pedig 
körbecsónakáztuk a Tisza-tó egy részét . Kü-
lönleges élménnyel tértünk haza .
 Október 19-én talán az év legszebb őszi nap-
ján Gyulára mentünk . Voltak, akik várat néz-
tek, fürdőbe mentek, meglátogattuk a 100 éves 
cukrászdát, fagyiztunk, sütiztünk . Majd egy 
nagy gyulai sétával zártuk a napot .
 A 2014 . évi kirándulásunk rengeteg élmény-
nyel gazdagította lelkünket .
 Mindez köszönhető a jó szervezésnek, Acsai 
tanár úrnak és nem utolsó sorban buszveze-
tőnknek, aki mindannyiszor elvitt és baleset-
mentesen vissza is hozott bennünket .
 Reméljük, hogy a 2015 . év is tartogat szá-
mukra hasonló kalandokat . 

– Robitsek Ibolya –

Mecénásokkal  
hazánk városain,  
hegyein és vizein!

Márciusban a 
10 éves jubile-

umunk kiállítása alkal-
mával láthatta a közön-

ség munkáimat. Remélem 
ezzel is örömöt szerez-

tem vendégeinknek.

„ Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal,
és mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.
Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
Mikor a nap lemegy, be áll az éjszaka.”

Hugó Victor

Április 27-én hajnalban elhunyt a Mecénás 
Művészeti Klub alapító tagja, Tömöry M. Ti-
vadarné. Judit erős asszony lévén sokat tett 
a klubért, míg betegsége engedte . Nagy oda-
figyeléssel és szorgalommal vezette klubunk 
munkáinak mozzanatait . 
 Egy 10 éves munkaanyagot ajándékozott 
halála előtt a Vargha Gyula Városi Könyv-
tárnak a Merczel Erzsébet kiállítóterem név-
adó ünnepségén . Köszönet érte . Már akkor 
érezte, hogy a munkája méltó helyre kerül . 
Nyugodjál békében!
                                                                          – mecénás –   

Szomorú hír
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ajánló

Itt a tavasz, újra útra keltünk mi Mecénások és 
barátaink. Újabb Magyarországi táj felfedezésére 
készültünk. Ezúttal Dunaföldvár, Simonytornya, 
Ozora és végül Dég volt az úti célunk. 

Tizedik Csülökfesztivál 
a Mecénásokkal

R eggel borongós, hűvös 
időben gyülekeztünk, mi-
köz ben azon izgultunk, 
hogyha hideg is van, de ne 

essen az eső!
 Első állomásunk Dunaföldvár 
volt, ahova kicsit korán érkeztünk, 
így a városközpontban tettünk egy 
rövid sétát, majd a kézzel faragott 
várkapun keresztül megközelítet-
tük a várat, melyről a XVI . szá-
zad óta vannak írásos emlékek . Itt 
megtekinthettünk egy kiállítást, 
majd a toronyból gyönyörködhet-
tünk a kilátásban .
 Ezután Simontornya felé vet-
tük az irányt, ahol szintén a várat 
tekintettük meg, mely a XII . szá-
zadban épült, majd nagy részét re-
neszánsz stílusban átépítették . A 
várat 1967 és 1975 között tárták fel . 
Itt egy vártörténeti kiállítást, va-
lamint a kőtárat láttuk . Megnéz-
tük Bihari Puhl Levente festőmű-
vész kiállítását is, melyen magyar 
várakról készült képeket láttunk . 
A kiállítás érdekessége, hogy sok 
képet lapos kőre, cserépre festett . 

A Mecénások az idén is hallat-
ják magukat ezen a tízedik alka-
lommal meghirdetett hagyomány-
őrző rendezvényen, mint állandó 
tettestárs, éberen őrködve a felett, 
hogy a kulináris élvezetek mellett, 
a vizuálitásnak is teret adjon . Reg-
gelünk mindig nehezen indul, de 
megéri a fáradságot, az, hogy együtt 
lehetünk nem csak a klubtagok, ha-
nem az évek alatt összeverbuváló-
dott induló főző csapatokkal is .

Miután már dél elmúlt, a közeli Tu-
lipán vendéglőben megebédeltünk .
 A rövid pihenő után Ozorá-
ra mentünk, ahol a Pipo Várkas-
téllyal ismerkedtünk meg . Ez egy 
gyönyörűen helyreállított rene-
szánsz várkastély, sok eredeti be-
rendezési tárggyal . Mint meg-
tudtuk, pár év múlva a kastély 
környékét is reneszánsz stílusban 
fogják átalakítani európai uniós 
pályázati pénzből .
 Utolsó állomásunk a dégi Feste-
tics-kastély volt . A kastély történeti 
kertjének a rekonstrukciója jelen-
leg is tart . A kastélyon kívül átsé-
táltunk az egyik kis szigetre, ahol 
a Holland házat is megnéztük, saj-
nos, csak kívülről lehet látni . Iga-
zán gyönyörű környezetben talál-
ható ez a kastély, reméljük egyszer 
majd régi pompájában lesz látható! 
Este megfáradva, de új élmények-
kel gazdagodva tértünk haza . Kö-
szönjük Ibolyának a nagyszerű 
kirándulás megszervezését . Alig 
várjuk a következőt! 

N. Dudás Zsuzsa

Kirándulás 
a Mecénásokkal

 Az idei csülökfesztivál gyer-
meknappal lesz a város részéről 
összevonva, ahol mi gyermekfog-
lalkoztatással színesitjük e prog-
ramot . 
 A főzőcsapatoknak nem csak 
a zsűri „ kegyeiért”, de egymás 
jóhangulataiért is érdemes részt 
venniük ezen az  eseményen .
 Kívánok minden induló csapat-
nak ötletekkel, vidámsággal teli 
szép napot!! – kékedy –
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A legolcsóbb zöldségfélék közé tartoznak a 
nagyon egészséges, mégis méltatlanul keve-
set fogyasztott káposztafélék . A fehér, a vö-
rös, a kel, a karalábé, a karfiol, a brokkoli, a 
bimbós, a kínai és a leveles mindegyikéből 
számtalan egészséges étel készíthető . 

Libacombos vagy kacsa-
combos káposztás tészta
Hozzávalók öt adaghoz: 10 dkg apróra vágott 
húsos szalonna, 1 db közepes vöröshagyma, 3 
evőkanál olaj, 1 liba- vagy kacsacomb, 1 kö-
zepes sárgarépa, 1 dl fehér száraz bor, 2-3 dl 
húsleveslé (kockából is lehet), só, őrölt fekete 
bors, 30 dkg zöld kelkáposzta, 40 dkg Barilla 
Fusilli (színes) tészta, zellerzöld és petrezse-
lyemzöld.
 Elkészítés: A hagymát apró kocká-
ra vágjuk . A szalonnát összedaraboljuk, át-
sütjük, majd hozzáadjuk az olajat és rá-
dobjuk a hagymát . Kis lángon 8-10 percig 
pirítjuk, akkor jó, ha a szalonna zsírja kiol-
vad, a hagyma pedig aranysárga lesz . Köz-
ben a combot kicsontozzuk, bőrével együtt 
vékony, kb . 3 centis csíkokra vágjuk . A csí-
kokat rádobjuk a hagymás szalonnára és fe-
héredésig sütjük . A megtisztított sárgarépát 
felkockázzuk és azt is hozzáadjuk . A borral 
és egy kis húslével felöntjük és ízlés szerint 
sózzuk, borsozzuk, majd lefedve kis lángon 
puhára pároljuk, miközben az elfövő levet 
időként levessel pótoljuk . Amíg a hús fő, ad-
dig a tésztát lobogó sós vízben kifőzzük, de 
kb . 3 perccel előtte a kelkáposzta leveleket is 

beleszórjuk . Ha megfőtt szűrőkanálon min-
dent lecsepegtetünk, majd összekeverjük a 
raguval . Végül a felaprított zeller- és petre-
zselyemzölddel megszórjuk . Könnyű nyári 
ebéd vagy vacsora . Ez az étel a benne lévő 
összetevőknek köszönhetően valódi íz- és 
színkavalkád .

Sajttal és sonkával töltött 
borzacska csirkemellből
Hozzávalók négy adaghoz: 4 db csirkemellfilé, 
4 szelet sonka, 4 szelet sajt, 2 dl tejszín, só, ét-
olaj, őrölt fekete bors, 2 db burgonya, 4-4 evő-
kanál finomliszt, 1 db tojás.
 Elkészítés: a csirkemelleket szétnyitjuk, 
kiklopfoljuk, sózzuk . Az így elkészített hús-
szeletek egyik oldalára teszünk 1-1 szeletet a 
sajtból és a sonkából, majd ráhajtjuk a má-
sik felét . A burgonyát megtisztítjuk és a na-
gyobb lyukú reszelőn lereszeljük . A tejből 
a tojásból, borssal, reszelt burgonyából és a 
liszttel sűrű masszát keverünk . A húst lisz-
tezzük, a masszába forgatjuk és bő olajban 
közepes lángon kisütjük . Kukoricás rizs illik 
hozzá . Elkészítése 30 perc . 

Fóliában sült 
gombás csirkecomb
Hozzávalók 4 adaghoz: 4 db csirkecomb, 4 fej 
vöröshagyma, 0.5 dkg gomba, só, őrölt feke-
te bors.

 Elkészítés: Vágjuk ketté a forgónál a 
combokat és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, 
majd fektessük őket külön-külön fóliára . A 
gombát vékony szeletekre vágjuk fel, a hagy-
mát karikára és ezzel csomagoljuk be lazán 
a csirkecombokat . Tegyük tepsibe és kb . 35-
40 percig süssük a sütőben . Könnyű nyári 
étel, zöldpaprika, paradicsom, finom puha 
kenyér illik hozzá és végül egy lehűtött ha-
bos sör! 

Sütés nélküli joghurtos- 
epres túrótorta
Hozzávalók: 25 dkg túró, 50 dkg eper, 4 po-
hár natúr joghurt, 3 evőkanál cukor, 1 vaní-
liás cukor, 2 dl tejszín, 1 nagy zacskó zselatin, 
15 dk vajas keksz, 10 dkg vaj.
 Elkészítés: Egy lábasban keverjük simá-
ra a joghurtot a cukrokkal és a zselatinnal, 
majd tűzön melegítsük meg, de ne forraljuk 
fel . Ha elérte a hőmérsékletet – ez a forrás 
előtti perc – vegyük le a tűzről és hűtsük ki, 
majd kihűlt állapban az előre összetört tú-
róval keverjük össze . A tejszínt verjük fel és 
óvatosan keverjük össze a joghurtos túrós 
keverékkel . A kekszet törjük jó apróra, a va-
jat melegítsük fel és dolgozzuk össze mind 
a kettőt, majd egy lapos tortasütő forma al-
jára jól döngöljük le a keveréket . Az epreket 
vágjuk félbe és rakjuk körbe, majd óvatosan 
öntsük rá a zselatinos masszát, a maradék 
gyümölcsöt tegyük a tetejére . A hűtőbe pár 
óra alatt megdermed és fogyasztható .

– kékedy –

Itt a tavasz, jön a nyár

Gyógyító zöldségek

A növényi eredetű táplálékok 
segítenek megőrizni az egészséget. 

Búzafű: regenerál, tisztít, gyógyít, tápanyagok-
ban a leggazdagabb, a legtöbb ásványi anyag, 
vitamin, nyomelem van benne . Tisztítja és kép-

zi a vért . Elősegíti a szervezetbe jutott mérgező 
anyagok lebontását . Gyulladáscsökkentő .
 Paradicsom: fokozza az emésztőnedvek ter-
melését, a gyomor, bélrendszer működését . 
Csökkenti a koleszterinszintet .
 Paprika: fokozza az emésztést, a gyomor és a 
bélrendszer vérkeringését . Serkenti a zsírok ki-
ürítését .
 Spárga: a rákos sejtek hatásos irtója! A meg-
főzött spárgát pépes állagúra turmixoljuk ösz-
sze és tegyük be a hűtőszekrénybe . Alkalmazás: 
reggel és este 4-4 evőkanállal kell enni belőle, 
már 2-4 hét elteltével érzékeljük hatását . Lehet 
vízzel hígítani és hideg vagy meleg italként egy-
aránt fogyasztani .
 Gyömbér: enyhíti a köhögést, csökkenti a to-
rokfájást, és egyben a vírusokkal szemben is fel-
veszi a harcot .
 Zsázsa: ne mossuk meg, mert azonnal meg-
keseredik! Víz és epehajtó . Élénkíti a gyomor-
sav-elválasztását . Nyákoldó . Szíverősítő . Magas 
a C-vitamin-tartalma . – kékedy –
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művészeti stílusismertető

Nyolcak művészcsoport
Mivel a Nyolcak művészcsoport rövid élete alatt is 
meghatározó jelleggel működött a magyar művészeti életben, 
ezért úgy gondoltam, hogy érdemes megismerkedni velük. 
Persze a teljesség igénye nélkül, inkább figyelemfelkeltőnek 
szánom az alábbiakat. Könyv jelent meg róluk. Passuth 
Krisztina: A nyolcak festészete, valamint egyik neves 
budapesti galériai összeállított egy igen színvonalas időszaki 
kiállítást e témában. (Sajnos ez már nem látható.)

A Nyolcak a 20 . századi 
magyar művészet első va-
lóban a modernizmus el-
veit valló, sajnos rövid 

életű társasága (1909–1912) . Azt a 
szerepet töltötték be, mint az iroda-
lomban a Nyugat folyóirat írói vagy 
a zenében Bartók Béla és Kodály 
Zoltán. Megkísérelték a képzőmű-
vészetet a kor legfontosabb tenden-
ciáihoz igazítani . Amellett, hogy a 
csoport jelentkezését és tagjainak 
kiállításait a magyar publicisztika 
legprogresszívebb képviselői üdvö-
zölték, szélesebb támogató rétegre 
is találtak, hiszen az 1905 utáni ma-
gyar társadalomban egyre nagyobb 
vásárlóerővel jelentkezett a liberális 
világnézetű polgárság . A Nyolcak 
művészetét az impresszionizmus 
hangulati festészetével szembeni 
radikális szemléletváltás, a világné-
zeti útkeresés, stílusukban pedig a 
nyugati orientáció jellemezte – tag-
jainak többsége hosszú időt töltött a 
francia fővárosban . 1908-ban még a 
jelképes „Keresők” elnevezést hasz-
nálták, csak 1911-től, második kiál-
lításuktól nevezték magukat a cso-
port tagjairól Nyolcaknak . 

 A csoport elismert vezéregyé-
nisége, Kernstok Károly, akinek 
nem csak festői életműve, de köz-
írói munkássága is arról tanúsko-
dik, hogy az új típusú művészet ke-
resésének valódi elkötelezettje volt . 
Korábban Hollósy Simonnál tanult 
Münchenben, de nem követte mes-
terét Nagybányára . Az 1900-ban 
festett Incselkedők azonban a Fe-
renczy Károly plein air naturaliz-
musának hatását mutatják . A kép 
közeli rokona az egy évvel későb-
bi Szilvaszedők, ahol már tetten-
érhető a festőnek a színesebb, de-
koratívabb festésmódhoz való 
vonzódása . Kernstok főműve az 
1910-ben festett, nagyméretű Lova-
sok a vízparton című kép, amelyen 
a plein air háttér és az alakok raj-
zosabb megformálása mutatja a fes-
tő művészetében érzékelhető szem-
léleti változást . (Művei túlnyomó 
részben a Magyar Nemzeti Galéria 
tulajdonában vannak .)
 Kernstokkal ellentétben a nagy-
bányai neósok közül többen csatla-
koztak a Nyolcakhoz . Czóbel Béla 
Iványi Grünwald Béla mellett ta-
nult Nagybányán, de 1905-ben 

már kiállított Párizsban, a Salon 
d'Automne-ban, a francia „Vadak” 
termében . 1907–'08-ban Kernstok 
Károly Nyergesújfalui művésztele-
pén dolgozott . Ekkor készülhetett 
róla Kernstok portréja (Czóbel Béla 
képmása, 1907) . Czóbel korai mun-
kásságára a harsány festésmód volt 
a jellemző, később az erőteljes kon-
túrozást megőrizve egy puhább, ol-
dottabb stílust követett (Álarc és 
mandolin, 1922) . (Munkáiból szá-
mos került a Magyar Nemzeti Ga-
lériába, de külhoni múzeumok és 
intézmények is vásároltak, így az 
amszterdami, a stettini, a berlini 
Kupferstich-Kabinett és a párizsi 
Luxemburg Képtár .)
 A művészcsoport talán legjelen-
tősebb alakja Tihanyi Lajos. Nagy-
bányán 1907–'08-ban dolgozott . Itt 
készült a főleg az alapszínek kont-
rasztjára épülő Nagybányai ut-
carészlet és a Tájkép 1908-ban . 
Későbbi művészetére a formák 
konstruktív felbontása, a plaszti-
kai erő és az intenzív színhasználat 
jellemző (Női arckép, 1921) . A tízes 
években az aktivizmushoz csatla-
kozott, a MA folyóiratnál rendez-
te első önálló kiállítását 1918-ban . 
(Művei a Magyar Nemzeti Galéri-
ában ill . különböző galériákban ta-
lálhatók .) Czigány Dezső a harma-
dik nagybányai tanultságú művész . 
Közeli barátságban volt a Nyu-
gat költőjével, Ady Endrével (Ady, 
1907) . Számos önarcképe boron-
gós, olykor zaklatott lelkiállapotá-
ra enged következtetni (Önarckép, 
1910) . Figyelemreméltóak deko-
ratív tájai, illetve Cézanne hatását 
mutató csendéletei . (Műveiből egy-
re többet a Magyar Nemzeti Galé-
ria és jeles vidéki múzeumok, a pé-
csi Janus Pannonius Múzeum, a 
székesfehérvári Deák Gyűjtemény, 
a kaposvári Rippl-Rónai Múze-
um őriznek .) Márffy Ödön vérbe-
li kolorista, korai konstruktív kép-
szerkesztését is oldott festőiséggel 
párosítja (Konstruktív önarckép, 
1914) . Matisse-i indíttatású szín-
világát egyre líraibb megközelítés 
váltja fel . A 20-as években megszü-
letnek légiesen könnyű nőalakjai 
(Ticharich Zdenka és Csinszka), il-
letve festői stílusának leginkább 
megfelelő vízparti jelenetei . (Né-
hány műve a Magyar Nemzeti Ga-Berény Róbert: Alvó nő fekete vázával

Tihanyi Lajos: Önarckép

léria állandó kiállításán látható .) 
Berény Róbert a képzőművészet 
mellett a zene értője és szerelmese . 
1913-ban megfestette Bartók Béla 
portréját . Korai művészetére a Cé-
zanne-i szerkesztés és színvilág jel-
lemző (Fekvő akt, 1906) . Balolda-
li elkötelezettsége miatt az 1919-es 
Tanácsköztársaság művészeti életé-
ből is részt vállalt: elkészíti az egyik 
leghíresebb mozgósító erejű pla-
kátját (Fegyverbe!) . (Néhány műve 
a Magyar Nemzeti Galéria állandó 
kiállításán látható .)
 Pór Bertalan kezdeti képein a 
müncheni akadémia, majd Hollósy 
Simon hatása érhető tetten (Ön-
arckép, 1902) . Festményein a szín 
rovására a plasztikai szerkesztést 
részesítette előnyben . Az új tár-
sadalmi világlátást sajátos deko-
ratív-szimbolikus képeivel igye-
kezett méltóképpen reprezentálni 
(Hegyibeszéd, 1911) . 
 Orbán Dezső hosszú élete so-
rán a század majd minden stílu-
sát végigkövette . Kezdetben barát-
ja, Berény Róbert művészete hatott 
rá . Korai fauves-os tájképei (Temp-
lomkert, 1908) mellett kiemelked-
nek Cézanne hatását tükröző nyu-
godt csendéletei (Csendélet, 1911) . 
Később vastagon festett, szinte „va-
kolt” felületű párizsi utcarészlete-
ket örökített meg, élete végén a kal-
ligráfia lehetőségeit is kipróbálta . 
 Képeiket keresve érdemes na-
gyobb galériákba, illetve a Magyar 
Nemzeti Galériába elmenni . Sajnos 
a Szépművészeti Múzeum egy idő-
re bezárt, így a Nyolcak ott őrzött 
képei egy ideig nem láthatók . Vi-
szont érdemes ezt az oldalt felke-
resni, ahol rengeteg kép és ismerte-
tő olvasható róluk: http://mek .oszk .
hu/kiallitas/keptar/

(forrás elsősorban:  
www.hung-art.hu)

Gera Béla
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kulturális ajánlat és hirdetés

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!

Eladó!

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:

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!

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub háttér-
szervezete, a Merczel Erzsébet Alapítvány . 
Köszönjük, hogy adója 1 százalékával 2013-
ban is támogatta tevékenységünket . Tovább-
ra is hálásan fogadunk minden segítséget, 
felajánlást . 
 Adószámunk: 18711262-1-13

Köszönjük a felajánlást

Üllő Város Önkormányzat, Williams Stúdió, 
Vargha Gyula Városi Könyvtár, Balázsné V. 
Gizella, Vigh Józsefné, Mezei Ferencné, Pesti 
Sándorné, Kismarosi Józsefné, Puskás Károly-
né, Kanizsai Maja, Kriszta Virágüzlet.

Kozmetika: Bírta Barbara – 06-20/377-6319
Tini kezelés, ránctalanító kezelés, szemöldökszedés, festés, gyantázás, 
alkalmi smink készítés, 3D szempilla.
Fodrászat: Kiss Gabriella – 06-20/381-8970
Női-férfi-gyermek hajvágás, hajfestés, melírozás.
Műköröm: Mészáros Anita – 06-20/238-7110 (Manita Nail Stúdió)
Manikűr, fény-manikűr, saját köröm erősítése,  
épített köröm, tip+zselé, gél lakk, esztétikai pedikűr.
Fiatalok, ügyesek, elegáns, szép üzlet, érdemes felkeresni őket!

Több mint húsz éve kutatja a sikerlistás Jean 
Sasson a Közel-Kelet valóságának története-
it . A Szultána hercegnő szavaival tolmácsolt 
Hercegnő-sorozat kötetei jóvoltából az olva-
sók bepillanthattak a Szaúd-Arábia hétköz-
napjait takaró fátyol mögé, és megismerhették 
a nőket sújtó iszonyú – és máig fennálló – 
nemi elkülönítést és megkülönböztetést . 
A Szul tána hercegnőről szóló sorozat legújabb 
kötete hűen ecseteli a világ egyik leggazda-
gabb és legkonzervatívabb királyságának az 
életét . Ebben a világban férfi gondviselők irá-
nyítják a nők világának minden mozzanatát 
– kihez menjen férjhez, hol dolgozzon . Bár a 
hercegnő a kiváltságosok életét éli palotáiban 
szolgái közepette, még neki is titokban kellett 

Bodáné Rusznyák Gabriella 
Gabi Könyv és Nyomtatványbolt

Üllő, Pesti út 41.
Tel./fax: 06-29/321-130

dolgoznia, amikor le-
jegyezte a megvert, 
lenézett, sőt kivégzett 
asszonyok történeteit . 
Az írónő ugyanakkor 
rendkívül megnyerő-
en és emberségesen 
ábrázolja egy szere-
tetteljes szaúdi család 
és barátai hétköznap-
jait, melyekből nem 
hiányoznak a gyen-

géd pillanatok, de az érzelemkitörések, a csa-
ládi viták és a szüntelen igazságkeresés sem .
 A könyv kapható a Gabi Könyv és Nyom-
tatványboltban . 

Könyvajánló 
Sírj tovább, hercegnő

NAPSUGÁR SZALON – Üllő, Deák F. u 42.

Egyedi méretes ruhák  
tervezése és kivitelezése.

Fonyóné B. Anikó 
női szabómester

A+G Kft. 2225 Üllő, Medikus u. 1.
Tel.: 06-29/267-959, Mobil: 06-20/983-1080

E-mail: belkoaniko@gmail.com

• Hegesztőgép, töltő, indító
• Rozsdamentes mosogató
• Honda motoroskapa
• Fűkasza
• Masszázságy
• Bébi mérleg
• Kávéfőzők
• Fa aprító
• Asztali fúrógép
• Flexek
• Fúrók
• Kézi szerszámok
• Hegesztő trafó
• Szőlőprés
• Szőlő daráló
• Boroshordók
2225, Üllő Pesti út 146.  Tel.: 06-70/77-18-782


