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a faluba. De új lakosok is jöttek
egyre több juh, kecske, marha, búza, köles
tenyészett, termett. És harcra készülődött
ezerhétszázhárom és tizenegy között

Ne feledkezzünk a reformátusokról
Kálnai, Sennyei prédikátorokról
református templom jóval később épült
nyolcszáznegyven

évente kétszer is töméntelen népség
hangja, szekerek, állatok, s vendégség
- népesíti be a kijelölt helyet –
melynek neve ettől a Vásártér lett.

A békés korszakot megtörte az újabb
világégés. A szenvedések nem csak
ismétlődtek, fokozódtak! – nehezedett
az élet, mert Üllő is hadszíntér lett

Rákóczi serege. Új remény költözött
a megrokkant lelkekbe, és így öltözött
nagy fejedelme hívó parancsára
tizenkét üllői katonaruhába;

De térjünk vissza a mezőgazdasághoz
mivel, hogy ez jelent valós gazdaságot.
Nő a földterület; mocsárlecsapolás
erdőégetés, nádírtás, rétfelszántás

Nyolcvannyolcban a templomtoronyba
egy villám csapott, és huszonöt év múlva
földrengés okozott kisebb ijedelmet,
majd három év múlva világháború lett.

negyvennégy őszén. Szovjet és német
csapatok között vergődött az élet
a falut elhagyva menekült Ócsára
megvárni az időt, amikor házába

Szappanos András, Gonosz Mátyás, Kiss Miska,
Garcz Márton, Egerszegi György, Varga Gyurka,
Alszegi Andris, Kiss Jankó, Dömötös Miska,
Nagy István, Kiss Géza és Üllei Gyurka.

ez mind-mind egyre több és több földet teremt,
de a csatornázás is új munkát jelent.
Sok gondot okoz az utak állapota
még nem a vasút, az Országút út sora.

És százak és százak vonultak harcolni,
nem tudták, mennyien fognak majd meghalni
az értelmetlen harcban, miközben itthon
az élelem hiánya, betegség, nyomor

visszatérhet. S az óév végén megjőve
látta a pusztulást ugyan, de reménye
megmaradt. Indult az újjáépítés
szerveződtek a pártok, községi vezetés.

Nevük fennmaradt! A Mánya-réti beszéd
Rákóczi beszéde is csodálatos, mesés,
remek szép példája hazaszeretetnek –
az eredmény? – sajnos, az elbukás lett.

A reformkor eszméi itt is jelentkeznek
és március tizenöt hívei lesznek
az üllőiek. A József-napi vásár
a változás kezdetét jelentik, és már

okozott gondot. A szenvedést fokozta
az elesett katonák magas, nagy száma,
bár emlékművet hozott az emlékezés
a valóság megmaradt – a világégés; -

Az orvosok: Csík Pál, Lengyel István Pestről
hazajöttek. Beindult a malom, s ettől
kezdve a falu, a házak tatarozása,
vasút, villany helyreállítása.

És megindult megint jobbágykezek sora
Üllőre. Ezerhétszázhuszonhét: a Boda
Béki, Benke, majd még Gregus, Takács, Varga
családok jöttek. S a falu, e kis haza

Szabadságunk harca minket is megmozgat
nyolcvanöt üllői nemzetőr gyaloghad
katonák lettek. Ki tudja, merre, hol
harcolnak majd – síkságon, hegyekben, bárhol

Ezerkilencszázhuszonháromban vagyunk
Százegy halottjára emlékezett falunk,
de előtte még jöttek a forradalmak
elmaradt földosztás, s a nagyhatalmak

A Földosztó Bizottság két és fél ezer
hold földet oszt ki, s a szegény ember
vágyát teljesülni látván, dolgozni kezd
szánt, vet, majd arat, igaz, hogy keveset.

ad új reményt. De itt is fellángoltak a
katolikus, református viták – maga
a templom is gazdát cserélt, majd megint,
s Althann Frigyes váci püspök szerint

de Kossuth katonái! S Lázár Sándor,
vagy Siménfalvy Rimanóczi Károly
Üllő és Gyula, Dabas és Csehország
Egy hazaszeretetnek példáit hordozzák!

Trianont rakták a magyarság nyakába –
a háborús vereség, a politika ára!
Elveszett az ország területe, népe
lakosságának majd’ a kétharmad része!

A vetőmag gyenge, nincsen igavonó
gépekről ekkor még nem is eshet szó
megindult az élet az iskolában is
katolikus, református kettő van itt

új plébánia és az anykönyvezés
szükséges. Sőt az iskolai nevelés
állandósulása. Községünk apraja
tanulja a betűt; írja és olvassa.

Ne feledkezzünk meg Hegyedűs Ignácról
katolikus papunk hányatott sorsáról,
Debrecenbe futott az osztrákok elől
helyébe Jellasics jött, de ezen felül

A csonka hazánkban új életet kellett
kezdeni, mely nyomor s pénzromlás mellett
nem volt egyszerű, de falunk lakossága
győzött a bajokon, az ország javára.

negyvennyolcig. Ekkor az államosítás
egyet hoz létre, és így a tanulás
hétszázhúsz gyerek számára napi munka
mi mindent lehet, és kell megtanulnia.

Bővült a falu, épült vendégfogadó
kőműves, ács, asztalos és kályharakó
dolgoztak rajta, hogy Petőfi írhassa
ezernyolcszáznegyvenhét júniusába’

Windischgraetz látogatta Üllőn csatlósát
mikor Perczel Abony-Cegléd felől támadt
negyvenkilenc telén, majd Asbóth, - tavasszal.
Nem dicsekedhetünk igaz, nagy csatával

S lett földosztás is, igaz, több részletben
bár egyre többen az iparban, így Pesten
dolgoztak. Naponta korán reggel mentek,
s többnyire késő este érkeztek meg

Ebben az évben egyesültek a pártok
az országban, - majd Üllőn is a tanácsok –
jöttek létre, kilencszáznegyvenkilenctől
téeszek alakulnak, egyesülnek, sőt!

„Szolnokon cseresznyéztem, Abonyban háltam
Pilisen ebédeltem, Üllőn vacsoráztam.”
Ez persze még jóval messzebb, távolabb van
addig még a váci püspök és káptalan

de lakosságunk a szabadságharcunkat
végig támogatta, a vereség után
nem tagadta azt meg, dőre módon, sután,
még később sem, a kiegyezés múltán.

a községbe, a családhoz, de hazahozták
Budapest híreit, s munkájuk hasznát
nem csak pénzben mérik: pártok és egyletek
alakultak sorra, civil szervezetek.

Új társadalmi formáról beszélnek
neve „szocializmus”, nőnek a terhek,
jelszó „vas és acél országa”, de az emberek
életszínvonala jelentősen esett.

és Borbély Márton, a konvenciós ispán
szedi az adókat, hajtja be a listán
szereplőktől. Ahogy nőtt a jobbágy száma
úgy nőtt az adó is, mértéke, aránya.

Kiegyezés előtt itt élt Blaha Lujza
kit a fáma úgy hív: „nemzet csalogánya”
itt lelte őt fel Szabó József direktor
s indult el útján a fényes meteor.

Dal-sport és önképzőkör és egyéb szervek
hálózzák be a község életét – estek
amatőr színielőadások lesznek
dolgos munkásnapok után az ünnepek;

És jött ötvenhat, a forradalom szele
megérinti Üllőt, akár országszerte –
fegyver dördül; Kiss Sándor és Miczkó József
élete az ára a helyi felkelésnek!

Nem véletlen, hogy Mária Terézia
országosan méreti, mennyi adója
van kinek-kinek, s mennyi a vagyona;
vall Hegedűs Gergely, Üllőnek bírója.

Lassan magához tért Üllő, és a magyar
parasztkéz termelte, mit a város akart
a főváros, Pest-Buda, mert bor, gabona,
dinnye, zöldség, szőlő ott lelt új gazdára.

gül Baba, János vitéz, A falu rossza,
Piros bugyelláris, Mézeskalács hozza
a megérdemelt tapsot, az elismerést
ami ekkor a tanulás, művelődés

Új korszak kezdődik, a Kádár-korszak
nő a téeszesítés, a helyben dolgozóknak
csak a téesz maradt – és a pesti ipar
nő az ingázók száma, s helyi kisipar

Új Urbárium – nem könnyíti a dolgot,
haszonbérbe vettek mészárszéket, malmot
s a kocsmát is. De a terményfuvarozás
Vácra, a káptalannak, más falvak, saját

A lakosság száma szépen növekedett
Bél Mátyás két ezeréből négyezer lett
posta, távbeszélő, távíró és vasút
gazdagítja Üllőt, a szépülő falut.

növekvő szerepét, a tudás fontosságát
jelenti, az iskolás tanulók számát
osztálynaplók adatai igazolják –
számban is nőtt az üllői fiatalság.

alig van. A kisebb termelő egységek
inkább csak bedolgozók. Így az egyénnek
- ami még jelentős – a helyi kereskedelem
Monorvidéki ÁFÉSZ – ez az egyetlen.

adójuk szállítása – mindig vitatott.
Építeni kezdik az új nagytemplomot
ezerhétszázötvenkettő és ötvenhét
között, s a harangok Szent János hitét

Nyolcszázhatvankettő a tagosítás éve
földek most kerültek a paraszt kezére
de nagyobb rész maradt egyházi tulajdon
a többi osztódik, s a magántulajdon

Jelentkezett Üllő az ország lírájában
Vargha Gyula költő szűkebb hazájában
Löbpusztán alkotott. A löbi gazda neve
irodalmunkban – ekkor lett elismerve.

A falu alig épül, alvó település
a tervbeni sorsa, nem a megszépülés
építési tilalomban van a falu –
a Ferihegyi reptér miatt a tabu.

közel-távolban tovább terjesztették.
Márthonyi Pál kanonok két nagy harangot
ad a templomnak és Eszterházy Károly
főoltárt szenteli fel – innen Vácról.

a parasztember célja, munkája reménye
volt, s marad is. A falu vezetése
a minisztertől két nagy országos és állat
vásárt kér, s kap! Ekkortól e tájat

És Kosztolányi, az Üllői úti fák
a fiatal költő gondolatát hozzák
elénk. – Az Üllői út a Ferencváros
stadionja miatt lett ismert – országos!

A gazdagodás csak vágyálom csupán
szűkös költségvetés kötelező után
fejlesztést alig enged, az utcahálózat
bővül – van autóbusz és van a vonat
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HAMAROSAN PATCHWORK, KÉZIMUNKA, KÉZMŰVES, KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS
JÓGASZAKKÖRÖKET INDÍTUNK. RÉSZLETEKET A HÍRDETÉSEKNÉL ILLETVE
KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN TALÁLJA.

Karczag Éva szobrászművész és Nádor Tibor festőművész közös
kiállítása Üllőn a Vargha Gyula Városi Könyvtár Galériájában
2006. augusztus 25-től szeptember 8-ig láthatók.
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hogy Pestre szállítsa az Üllőn lakót
mondják a bürokratikus gondolkodók –
van egy két üzlet, de a víz és iskola
a település két, alapvető gondja

Fontos szerv a Polgármesteri Hivatal
a döntések végrehajtója, hogy zavar
ne keletkezzen a község életében –
jól működjenek a helyi intézmények

marad, csak hetvenhétben lesz az iskola
alapja letéve, de csak két év múlva
lesz átadva a kész épület, s a tanítás
méltó keretekben folyhat. Az iskolás

bölcsőde, ovi, általános iskola,
Vargha Gyula könyvtár és zeneiskola,
Családsegítő és civil szervezetek
melyeknek a száma egyre növekedett.

diákok száma nyolcvanötben ezerkétszáz
fölé emelkedik. Ilyen gyermeklétszám
soha nem volt Üllőn. S a másik probléma –
a vezetékes ivóvíz is „nagy téma”.

Jelentősen megnőtt a lakosság száma
- s főleg a helyben dolgozók aránya –
tízezer negyvennyolc kétezerháromban
így jött az ötlet, hogy immár egy városban

Üllő-Gyömrő vízmű társulat jön létre,
néhány év múlva és nagy eredménye
a jó ivóvíz! De az érdekellentétek
nőnek, s végül is a község felének

éljünk, s kérje Üllő a lehetőséget,
amit a környéken több község meglépett,
nyilvánítsa várossá a nagyközséget
Mádl Ferenc elnökünk! És ezt a kérelmet

nem marad víz. A végső megoldás
a saját vízbázis kiépítése – más
lehetőség nincs. Hosszú évek telnek el
míg ez megvalósul, de a siker, siker!

Ő elfogadta. Így a belügyminiszter
értesíti Üllőt, hogy július elsejével
várossá váltunk! A jelképet, a várost,
a városi rangot jelképező kulcsot

Bővül a könyvtár, s könyvesház jön létre
hetvennyolcban – ennek ez az éve
majd a központi óvoda is épül
és a település lassacskán, de szépül.

Baráth Etele miniszter hozta, adta át
ünnepélyesen. Augusztus huszadikát
a helyi történelem aranybetűkkel
írhatja le! Tehát kétezerötben

Nyolcvankilenc a rendszerváltás éve
és ekkortól – a lehetőséggel élve
igazi fejlődés indul nagy községünk
valódi otthon lesz, napról napra bővül.

város vagyunk! És ez a nagy pillanat
azt is jelenti, hogy egy ezredév alatt
itt élt elődeink munkája és harca
eredményes volt. Üllő apraja, nagyja

Gyűlnek lassan a nagyközség emlékei
a régmúlt, s közelmúlt történései
elkészül a Honismereti Gyűjtemény
igazolja: lehet siker és eredmény.

örült és örül ennek a szép sikernek,
de arról egy órára se feledkezz meg,
hogy ez a kezdet, a jelen emberének
rengeteg a feladata, és így egyénnek

Az ének-zene tagozatos iskola
is új nevet vesz fel, ez a rendje-sora,
honfoglalónk, Árpád fejedelem nevét
a névadónk, Üllő, apjának a nevét.

közösségnek, intézménynek, gazdaságnak
jobban kell működni, mint eddig, egymásnak
munkáját segítsük, hogy közös érdekünk
a város Üllő gazdagodjon! Lakhelyünk

Szűnik az állami, a csoporttulajdon
a szabad választások, a magántulajdon
lép a régi helyébe, és a gazdasági
egységek száma növekszik, ez sem akármi!

pótolja be mindazt, ami még hiányzik
sportcsarnok, uszoda ne legyen „hiánycikk”
még több munkahelyet és jobb megélhetést
adjon a városunk, öregnek, gyereknek

K-Sped, benzinkút, s Nissan autóház
Tibbet and Britten, Auchan, s ki tudja mi más
Reflex, K-Plast, Gras, Verde Kft
Civil kht, Penny Market s mellé

nőnek és férfinak. És több szeretetet
adjunk és kapjunk, és minden ülleinek
szép, sikeres, gazdag legyen az élete;
hétköznap, ünnepnap egyaránt élvezze

újabb s újabb, kisebb-nagyobb egységek
létrehozása gazdagítja a képet
teremt új munkahelyet és megélhetést
Üllő lakóinak. A kiskereskedés

a szeretett város minden rezdülését.
És a mikor érzi életének végét
megnyugodva gondoljon az elmúlásra –
legyen városunkon az Isten áldása.

skálája is bővül, új postahivatal,
gáz, telefon, helyi autóbuszvonal,
szennyvízrendszer és a szemétszállítás
a fejlődés bizonyítékait hozzák.

Az Isten áldása legyen városunkon
betegség, keserűség ide ne jusson,
szépség és szeretet, valóság és álom,
a többnél is legyen több ezen a világon.

Üllő gazdája a helyi önkormányzat
a képviselő-testület, tagjainak
négy évre terjed ki a megbízatásuk
kik felelősséggel végzik a munkájuk.

Szeresd hát a várost, mint ahogy magadat,
utódaink a jövő ezredévek alatt
neveinket áldva így emlékezzenek
„ők megtették mindazt, amit meg lehetett!”
2005. november-december
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HA ÖNNEK IS VAN SZÉP, SAJÁT VERSE, VAGY ÉRDEKES, RÖVID PRÓZÁJA,KÜLDJE
EL NEKÜNK ÉS MI A LAPUNKBAN MEGJELENTETJÜK.
Üllő, Kistemető u. 1 • klub@ulloimecenas.hu

MŰVÉSZETI STÍLUSISMERTETŐ
A 19. század végén a fiatal
művészek elégedetlenkedtek, az
akadémiai elavult képzési módszerek
miatt,
mivel
eredetibbre
és
mozgalmasabbra vágytak. Német
nyelvterületen élő művészcsoportok
bejelentették, hogy elszakadnak az
elavult irányzattól és új akadémiákat
alapítanak. Az új irányzatnak a neve
szecesszió lett /secessio - latinul
"kivonulást" jelent/. Leghíresebb a
Bécsi mozgalom, amely 1897-ben
indult. A szecesszió a századforduló
nemzetközi stílusirányzata lett, amely
nemcsak
a
képzőművészetben,
hanem az iparművészet és az
építészet
területén
is
önálló
formanyelvet alakított ki. Elnevezése
országonként változó (Jugendstil, Art
nouveau, Style 1900, stb.). Jellemzői
a síkszerűség hangsúlyozása, a
dekoratív felületképzés, a hajlékony
körvonalak és a stilizált növényi
ornamentika használata. Elsősorban
a
Középés
Kelet-Európa
országaiban a helyi népművészeti
hagyományok szerepe is jelentős (pl.
Oroszország).

Gustav Klimt (1862-1918)
A
bécsi
Iparművészeti
Iskola
növendékeként
kezdte
pályafutását.
Testvérével Ernst Klimttel és Franz Matschcsal közösen vállalták első jelentősebb
megbízatásukat,
ami
a
bécsi
Kunsthistorisches
Museum
belső
udvarának díszítése volt. 1890-ben A
Múzeum
lépcsőházának
készítettek
dekorációt. Más köz- és császári épületek is
dícsérik Klimt művészetét, mint például a
Burgtheater és a Hermes villa is.
1893-ban a Művészeti Akadémia hívta
professzorának, de a kultuszminiszter
elutasította a kinevezést.
1894-ben megbízást kapott az Egyetem
dísztermének falfestményeire, ebből az
apropóból születtek az ún. Fakultás-képek
(Jogtudomány, Filozófia, Orvostudomány).
A tablók óriási botrányt kavartak, az
Egyetem
professzorai
tiltakoztak
kihelyezésük ellen, így azokat a művész és
barátai visszavásárolták.
A bécsi Szecesszió nevű csoporttal 1898ban rendezték meg az első Szecessziókiállítást, majd a csoport létrehozta a Ver
Sacrum
című
folyóiratot.
Klimt 1903-ban körutazást tett Itáliába
(Velencébe, Ravennába, Firenzébe), ekkor
kezdődött "arany korszaka".
Érdeklődve
tanulmányozta
ToulouseLautrec, Munch, Van Gogh és Matisse
művészetét. 1917-ben a müncheni

KREATÍV ÖTLETEK - TUS-AKVARELL
Egyik kedvenc technikám, amellyel
egyszerűen mutatós ajándékokat
készíthetünk jelentősebb kiadás nélkül.
Hozzávalók:
akvarellpapír,
tus
tollszárral, gombfesték és ecset.
Az akvarellpapír tulajdonképpen egy
felületkezelt, vastag papír amelyet

kimondottan
a
vizes
alapú
festékekhez állítanak elő. Lényeges,
hogy minél vastagabb legyen, így
nem kell festés előtt falapra feszíteni, a
gyűrődés elkerülése végett.
A tus a tollszárral, is mint egy
gombfesték készlet "filléres" kiadást
jelent más komolyabb művészeti
eszközhöz képest.
A tus-akvarell technika nagyon
hasonlít az üvegfestés módszeréhez.
Itt a tusvonalak játsszák a kontúr
szerepét. Jómagam a vékony 1-es, 2es tollszárakat szeretem. A 3-as már túl
vastag, de gyakorlattal érdekes hatást
érhetünk el azzal is.
Vegyünk magunk elé egy képet vagy
gondoljuk el, hogy mit szeretnék
festeni. Én a kedvenc témámnál
maradva egy pipacsot készítek.
Első lépésként az akvarellpapírra a
tussal megrajzolom a virágot, a szárat
és a leveleket. Vigyázzunk, mert megfolyhat, vagy lecsöppenhet, ami
gyakorlatilag tönkreteszi a művünket,
azért, mert a tus nem törölhető a
papírról. Megvárom, míg megszárad,
mert utána a víz már nem oldja.

KREATÍV - HOBBI TERMÉKEK
A GABI KÖNYVESBOLTBAN KAPHATÓK!
ÜLLŐ, PESTI ÚT 71.

Művészeti Akadémia tagjává választották.
1918-ban, mikor széthullott a Habsburg
Birodalom, egy agyvérzést követően
elhunyt Gustav Klimt, a századfordulós
Bécs legnagyobb művészalakja.
Klimté minden idők legdrágább
festménye. Megdöntött minden eddigi
eladási rekordot a 2006. június 18-i
árverésen kalapács alá került egyik Klimtfestmény. A női portrét 135 millió
dollárért, vagyis közel 29,5 milliárd
forintért vette meg egy amerikai milliomos,
Ronald S. Lauder. Ez közel 10 ezer darab
középkategóriás autó ára. Az 1907-ben
festett kép egy zsidó cukorkereskedő nejét,
Adele Bloch-Bauert ábrázolja.

Gustav Klimt: Adele Bloch-Bauer
- Sárándi -

Majd széles ecsettel, óvatosan, híg
festékkel felviszem a színeket. Ha kicsit
árnyalni szeretnénk, akkor várunk egy
kicsit míg félnedvesre szárad, de teljes
száradás után is lehet újabb
árnyalatokat felvinni. Kis gyakorlattal
fantasztikus kompozíciók születhetnek.

Végül megadjuk a hátteret, amely
kiemeli a központi elemet, de
hagyhatjuk fehéren is, ha az ábra úgy
kívánja. A vízfesték száradásig jól
javítható, ha kell törölhető. Száradás
után a szín már csak hígítható, de akár
szépen át is festhető.
Ha
készen
vagyunk,
akkor
lakkozhatjuk vagy üveglap mögé téve
polcunk dísze is lehet.
Mindenkinek
kellemes
időtöltést
kívánok!
- Sárándi -

2005

Üllői 11
Mecénás

BEMUTATJUK

BEMUTATJUK

DE VILLA ERNESTO CELESTE
Ernesto-t egy kiállítás alkalmával ismertem
meg itt Üllőn a Könyvtárban, ahol két
tehetséges művésznövendék kiállítását
nyitotta meg. Érdekes volt, hogy rögtön
megtaláltuk a közös hangot. Természetesen a művészetről. Ernesto a modern
művészetek ismerője, hiszen tanítja is. Sok
mindent tanultam azóta tőle. Olyan
nézőpontot képes adni, amely birtokában
bárki értőbb szemmel tudja szemlélni a
kortárs művészetet. Sohasem kritizál, de
dicséreteiből kiérezni minden szükséges
tanácsot művészetünk fejlesztéséhez.

Művemben tehát emberekről van szó amely minden művészet alapja - az
emberek közti relációt, a férfi és nő
kapcsolatában, az idő és pillanat változásainak megragadására törekszem.

kapcsolatba

a

- Marosvásárhelyen születtem 1951-ben
Erdélyben. Az általános és középiskoláimat is a Marosvásárhelyi Művészeti
Iskolában végeztem. Innen egyenes út
vezetett a Kolozsvári Képzőművészeti
Egyetemre, ahol 1981-ben restaurátori,
monumentális festészeti és rajztanári
diplomát szereztem. 2004-ben Frankfurtban zene- és művészetterápia szakon, és
most ez év júliusában Budapesten az
Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem mozgókép kultúra és médiaszakán szereztem
diplomát. De további terveim is vannak.

- Kitől örökölted a "művész vénádat"?
- Már gyermekkoromtól sokat rajzoltam.
Édesapám is festett, gitározott, mandolinon játszott. Nagyon szép zománc
ékszereket késztett, de dolgozott a
muranoi üveggyárban is Olaszországban.
Az egyetem elvégzése után édesapámmal
együtt késztettünk zománc-ékszereket és
zománc festményeket. Egész Erdélyt elláttuk, hisz nem volt konkurenciánk. Mellette
természetesen festettem és kiállítottam. Ez
egy érdekes, szép időszak volt.

- Neved eredetéről megtudhatunk valamit?
- Igen, édesapám olasz volt, tőle
örököltem a művészi tehetséget. De Apai
nagyapám is tehetséges szobrász volt.

- Első ránézésre túl modernnek tűnnek
képeid, de elnézve igazán megmozgatják
a fantáziát. A belső motivációd érdekelne!
- Munkáimban, festményeimben mindig a
belső valóság problematikáját kutatom, ez
a belső realitás minden ember sajátja.
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- Természetesen, ha van időm, alkotok.
Főleg pasztellképeket, de olajfestményt és
miniatűr grafikákat is készítek.

- Milyen stílusba sorolnád alkotásaidat?
- Tulajdonképpen minden "izmus" hatott
rám, de elemeit a saját öntőformámban
használtam fel. A realitás csak a kiinduló
pont a képeimen. Nem a megszokott
látványt akarom visszaadni, nem a
biztosat, az egyszerűt megfesteni, hanem
a folyamatot szeretném érzékeltetni, az
idő múlását sejtetni, nyomon követni.
Nálam az emberi alakok gyakran
átlényegülnek, stilizálttá válnak, dinamikus
hatást keltve teremtik meg az állandó
mozgás-változás képzetét. De festek
realista portrékat és impresszionista
tájképeket is.

- (Egy vastag mappát tett elém, benne
rengeteg újságcikk és meghívó) - Látom,
gondosan dokumentálod életutadat,
művészetedet!
- Hogyan kerültél
művészettel?

- Mostanában is szoktál festeni?

- Persze, ezek fontos dolgok. Minden
cikket, írást összegyűjtöttem, ami rólam
eddig megjelent. Ezek fontosak számomra. De van fényképalbumom is. Ezeken
kívül - ami ebben az albumban látható még rengeteg kompozícióm, grafikám, és
portrém van, sajnos többnyire csak videó
felvételen, amiről szeretnék majd képeket
készíttetni.

- Mivel foglalkozol
mostanában,
hol
dolgozol?
- Néhány éve élek
Üllőn, de bent dolgozom Pesten. Általános
iskolában és a Teleki
Blanka szak-középiskolában művészettörténetet, rajzot és médiát
tanítok. Mellette igazságügyi
rendőrségi
szakértő vagyok már
15 éve. Hogy több
időm jusson alkotni,
szeretnék
Üllőn
vagy valahol Üllőhöz közelebb tanárkodni.
Ezáltal itt helyben tudnék
hozzájárulni a fiatalság kulturális, művészi
fejlesztéséhez és a tehetséges, ez iránt
érdeklődő fiatalok felkészítéséhez, a
képzőművészeti pályára orientálásához.
Terveim között szerepel a közelben egy
művésztábor
kialakítása
is,
ahol
egyedülálló,
színvonalas
képzéseket
tudnánk tartani. Mellette természetesen
összefognánk a helyi művészeket és akár
művésztelepként
is
működhetne.
Rengeteg ötletem van, amely akár Üllő
kulturális szerepét is megerősítené.

- Említetted, hogy Szász Endrével közös
utat jártatok be!
- Igen az általános iskolától az egyetemig,
még a tanáraink is ugyanazok voltak, csak
Szász Endre 20-25 évvel előttem járta
végig az iskoláit.

- Néhány portréd emlékeztet Szász Endre
munkáira.
- Én először Zalaegerszegen találkoztam
vele és munkáival a 90-es években.
Természetesen nagyra becsülöm a
munkásságát.

- Hol éltél ezelőtt?
- Erdély után Zalaegerszegen, ahol 8 évig
vállalkozó reklámgrafikusként, folyóirat
grafikai szerkesztőjeként, tanárként és
nyomdában is dolgoztam. De éltem
Miskolcon, Sásdon és Pesten is. Üllőre
három éve költöztem.

- Hol voltak
kiállításaid?

eddig

- Azt felsorolni is nehéz.
Több mint 25 egyéni
kiállításom volt szerte
Magyarországon
/Győr,
Nagykanizsa,
Zalaegerszeg,
Budapest, stb./. Külföldön
Romániában /Marosvásárhelyen/, Horvátországban /Varasdon/,
Ausztriában
/Grazban/, Svédországban
/Stockholmban/. Ezen
kívül közel 20 közös
tárlaton vettem részt
Magyarországon
és
külföldön is.
Manapság is szinte minden évben van
kiállításom főleg a fővárosban.

- Október 5-től 25-ig itt Üllőn lesz
kiállításod a Könyvtár Galériában. Milyen
jellegű alkotásokat hozol?
- Főleg nagy méretű festményekkel és
pasztellképekkel készülök. Szeretném a
munkáim javát megmutatni a helyieknek,
hiszen itt élek, ismerjenek meg.

Kívánom, hogy terveid megvalósuljanak,
és köszönöm a beszélgetést.

De Villa Ernesto Celeste festőművész kiállítása
Üllőn a Vargha Gyula Városi Könyvtár Galériájában
2006. október 5-től 21-ig látható.

- Sárándi -

MONOR ÉS VIDÉKE ALAPÍTVÁNY
2000. február 14-én alakult kiemelkedően közhasznú szervezet.
Céljai összefogni és felkarolni Monor és
környékének kultúráját, helytörténeti és
néprajzi kiadványok készítése, képeslapok
kiadása, a tájjelleg terjesztése (pl.: tájház –
ismertető), a régió újságának gondozása
és kiadása, valamint magán könyvgyűjtemények
felkutatása,
megmentése,
kartotékozása; a könyvtár működtetése.
Az alapítvány működésének első két éve az
útkeresés időszaka volt. Részt vállaltunk
közösen a Helytörténeti Körrel a monori
képeslapok és régi monori képes naptár
kiadásából. Próbálkoztunk kistérségi újság
kiadásával, de magas költségvonzata miatt
ezzel
a
feladattal
nem
tudtunk
megbirkózni. Végül a ma élő és alkotó
emberek felkutatásával, műveik- munkáik
közreadásával sikerült egy olyan részt
megtalálni, amellyel korunkban nagyon
kevesen foglalkoznak.
Ezeknek az alkotásoknak, illetve alkotóik-

nak megismertetésére már negyedik éve
kiadjuk az antológiánkat. A sorozat címe:
Alkotói antológia Monor és környékéről,
illetve az alcímek: periFÉRIA, Karácsonyi
antológia, Virágos kincsestár, Jégkristályok,
Százszorszép, Hópihék, Májusi szivárvány.
Ezt a sorozatot mindaddig folytatni
szeretnénk, amíg a már bemutatott alkotók
igénylik, illetve újak jelentkeznek.
Az alkotói munka elismerésének kifejezésére díjat hoztunk létre, amelyet a tavaszi
antológia bemutató rendezvényén adományoztunk az idén harmadik alkalommal.
A Monor és Vidéke Alapítvány Alkotói
emlékplakettjét Zákányi Zsuzsa (monori íróköltő,
képzőművész),
Bodócsi
Béla
(gyömrői festőművész), Szemők György
Győző (monori szobrászművész) kapta.
Az alkotók mind szélesebb körű megismertetése céljából, másokkal összefogva
kiállításokat szervezünk, a közönség
véleményére és ízlésére bízva annak
eldöntését, ki tetszik s ki nem.

Az antológia bemutatókra olyan előadókat
hívunk meg, akik szintén környezetünkben
élnek, és nem annyira közismertek.
A könyvgyűjtés még új dolog számunkra,
ez ügyben még csak kezdeti lépéseket
tettünk. Kidolgoztattunk egy szerződés
tervezetet, amelyet az adományozóval
tudunk megkötni. Figyelembe szeretnénk
venni, hogy sokan életük végéig
ragaszkodnak értékeikhez, de félnek, hogy
az örökösök elkótyavetyélik azt. Számunkra
a könyv érték, amiből minél többnek az
emberek számára hozzáférhetőnek kell
lenni. Várjuk és keressük a kapcsolatot
olyan személyekkel, akik alapítványunkra
bíznák könyveiket.
Nem tettünk le arról a szándékunkról,
hogy helytörténeti és néprajzi területen
kutassuk a múltat. Ehhez a munkához sok
időre és főleg segítőkre van szükségünk.

Adószáma: 18688375-1-13, bankszámlaszáma: OTP 11742056-20053426

Darázsi Erzsébet
alapító

Monori Györgyi
kuratórium elnöke

ÜNEPEINK
MAGYAR KIRÁLYTÜKÖR, AVAGY SZENT ISTVÁN INTELMEI FIÁHOZ, IMRE HERCEGHEZ
RÉSZLETEK
/Az intelmeket a legújabb kutatások szerint Thancmar atya írta le az 1020 körüli években/

Első intelem
A KATOLIKUS HIT MEGŐRZÉSÉRŐL
Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom
meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom kedves fiam, hogy
a katolikus apostoli hitet akkora buzgalommal
és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől
rendelt alattvalódnak példát mutass, s
valamennyi egyházi személy méltán nevezzen
igaz keresztény hitvallású férfinak: e nélkül
bizony, tudd meg, sem kereszténynek sem
egyház fiának nem mondanak.
Második intelem
AZ EGYHÁZI REND BECSBEN TARTÁSÁRÓL
Fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell
őrködnöd a Szentegyházon, hogy inkább
gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék.
Ötödik intelem
AZ IGAZ ÍTÉLET ÉS A TÜRELEM GYAKORLÁSÁRÓL
Ha türelemmel kitartotok, megszentelitek
lelketeket! Ehhez tartsd magad, fia,: ha
becsületet akarsz szerezni királyságodnak,
szeresd az igaz ítéleteket, ha hatalmadban
akarod tartani lelkedet, türelmes légy.
Hatodik intelem
A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL
Megparancsolom neked fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad
szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.

Nyolcadik intelem
A FIAK KÖVESSÉK AZ ELŐDÖKET
A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a
királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Ezért, kedves fiam,
apád rendeletei, vagyis az én rendeleteim
mindig legyenek szemed előtt, hogy
szerencsédet
mindenütt
királyi
gyeplő
igazgassa.
Tizedik intelem
A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL,
VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRŐL
Az erények ura, a Királyok Királya, miként égi
serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele
kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy királyt
kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi
erény is hassa át és ékesítse.
Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz,
légy türelmes mindenekhez, nemcsak a
hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem
férnek a hatalomhoz.
Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon,
mértékletes, hogy mértéken túl senkit se
büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy
sohase harcolj az IGAZSÁG ellen. Légy
becsületes, hogy szándékosan soha senkit
gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy
elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a
halál ösztönzőjét.
Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a
Királyi Koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az
örök uradalomba bejutni. Ámen.
- ME -

AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB HONLAPJA: www.ulloimecenas.hu
Szerkeszti: Seprűs Pál Péter
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VAN ÚJ A NAP ALATT! AVAGY „A JÓ PAP HOLTIG TANUL”!
Mostanában sokat gondolkoztam azon a
mindennapi jelenségen, miszerint embertársaink nagy része komoly lelki válságba kerül
nyugdíjazása után. Talán, mert úgy gondolják,
úgy érzik, hogy számukra befejeződött a világ,
megöregedtek, helyüket elfoglalták a fiatalok,
rájuk már nincs szükség és várják az elmúlást.
Hogy ez a gondolatmenet mennyire helytelen,
arra az alábbi példák szolgálnak bizonyítékul.
Nemrégiben Tárogatós Találkozón vettem részt
Szerencsen, a Rákóczi várban, ahol a VAJAI
TÁROGATÓS EGYESÜLET /vezetőjével NAGY
CSABÁVAL/ tagjaival, az egyesület munkájával, s
nem utolsó sorban a TÁROGATÓ-val, mint a
magyarok ősi, egyes korokban TILTOTT!,
bezúzatott hangszerével
nyílt lehetőségem
megismerkedni. Így történt, hogy a tárogatós
világtól három csodálatos napot kaptam
ajándékba. A szakmai előadások, az egyéni és
csoportos produkciók, a Regéci vár látogatása
és a késő éjszakába nyúló tárogatózások,
éneklések - a pompásan rendbe hozott vár
belső udvarában -, a jó tokaji borocska
elfárasztott ugyan, de a lélek és a szellem
feltöltődött hittel, erővel, tudással, amelyek
szinte feledtetik a test fáradtságát.
Most három olyan tárogatóst szeretnék
bemutatni a táborban résztvevők közül (a
legfiatalabb kilenc- a legidősebb nyolcvannégy
éves volt!), akik nemhogy megcáfolják, de
remélem, bátorítják is azokat, akikről a
bevezetőben említést tettem.
Nemzetes Vitéz BALPATAKI ISTVÁN
nyugdíjas lakatos mester, amatőr tárogatós
A 79 éves zalakrosi
Nemzetes
Uram
nemcsak átutazta szinte
az egész országot,
hogy napról-napra ott
lehessen a szerencsi
várban,
ahol
13.
alkalommal
került
megrendezésre
a
Tárogatós
Találkozó,
nemcsak a tárogatóját
cipelte Zalától – Borsod
-Abaúj-Zemplén
megyéig, hanem GOBELIN képeit is egy nagyob
bacska szatyorban. Ez a tény nemcsak meglepet
hanem elképedésem is kiváltotta, amiko
kérdésemre, hogy ki készíti a gobelineket?
megérkezett a válasz:
- Hát én! – mondta büszkén Nemzetes Uram s
kíváncsian várta a hatást, ami hamarosan
megjelent arcomon. Amikor pedig azt
tudakoltam, mióta műveli ezt a nőkre jellemző
tevékenységet, hetykén rávágta, hogy:
- Tizenkét éve!
Ekkor visszaszámlálás következett s kiderült,
hogy Pista bácsi 67 évesen kezdett érdeklődni a
gobelinvarrás iránt. Történt pedig, hogy
felesége fodrászhoz ment s ott töltött kb. másfél
órát, ami magunk között szólva sem nagy idő.
De az idős lakatos mesternek akkor és ott sok
volt. Rettentően nyűglődött, unatkozott, csak
amikor meglátta az asszony félbehagyott
kézimunkáját a kisasztalon, akkor vette elő a
kíváncsiság és leült, hogy közelebbről is
szemügyre vegye a félig kész darabot. Aztán
addig-meddig nézegette, amíg kihúzta az
anyagban pihenő tűt és varrni kezdett. Sikerült
jópár öltést elvégeznie, csak amikor az
oldalbordája hazajött, morogni kezdett, hogy
minek babrált az ő rózsájába – három
rózsaszálat varrt éppen – s kibontotta, amit a
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párja öltögetett. Pista bácsi meg gondolt egyet
s azt gondolta magában:
- No asszony, nem fogsz te velem kibabrálni!
Akkor is csinálok ilyet, s talán még szebbet is!
És nekilátott. Elment anyagot venni, fonalat s
egyre másra készültek a szebbnél-szebb képek.
De Nemzetes Uram nem elégedett meg
ennyivel, mert talált ő sokkal szebb képeket,
mint az előrenyomottak, meg aztán ott voltak
történelmi nagyjaink is, akiket szívesen
nézegetett volna szobája falán. Úgy gondolta,
majd ő anyagra rajzolja, kiszínezi, s kivarrja őket.
Így is történt. István király, Széchenyi, Rákóczi, a
Duna forrás, Tisza-forrás mind - mind elkészült
egymás után a családfával együtt.
- Hol vannak most ezek a képek Pista bácsi?!
- 15-20 db ott lóg a falon, a többi dobozban… kacsint huncutul. - Tudja mennyi cérnát varrok
el naponta?! - függeszti rám világoskék
tekintetét.
- Mennyit?
- 3x8 vagy 4x8 métert!
- Mennyit?!
- Annyit, annyit… Jól számolta.
- És a szeme hogy bírja?
- Eddig még nem volt gond vele… De azért
használom a szemüveget…- bólogat.
- És a lakatos mesterség?
- Hát azt már nem csinálom. Pedig 20-30 kg-os
vasakkal dolgoztam világ életemben. De hiába
hagytam abba, a vas most is beleszól az
életembe, tudja, a tű! – nevet, miközben
szájához emeli kedves tárogatóját és sok
munkát látott ujjait oly fürgén mozgatja a
hangszeren, hogy a hangok vidáman, sikongva
szélednek szét a levegőben s bekukucskálnak a
vár környéki házak kitárt ablakain, pajkosan
meglibbentve a könnyű függönyöket.
AZ
ÜGYESKEZŰ
TÁROGATÓVAL

EMBER

ESETE

A

GREGUS
PÁL
kiegyensúlyozott,
boldog ember benyomását
kelti,
pedig már ő is betöltötte a 69. életévét. És hogy ennek
a
boldogságnak
valójában mi is az
oka, azt bizony a
TÁROGATÓ
szóval
tudjuk kifejezni. Tudniillik,
Pali
bácsi
TÁROGATÓ KÉSZÍTŐ
már kilenc éve, annak ellenére, hogy a hangszeren való játékot
csak napjainkban sajátítja el.
Hát az úgy kezdődött, hogy amikor kilenc
évvel ezelőtt, mint mintakészítő lakatos és
gépésztechnikus nyugdíjba mentem, egy
ismerősöm közvetítésével felkeresett HOMOKI
ENDRE klarinétművész – aki akkor már volt ezen
a Találkozón - s megkért, hogy készítsek neki
egy tárogatót. Ezután megmutatta, megfújta
azt a hangszert, amit hozott. Én addig nem is
láttam tárogatót, de gondoltam megpróbálom.
Mivel az alapeszközeim megvoltak, a tárogatót
lerajzoltam, levettem a méreteket, kialakítottam
még bizonyos célszerszámokat s elkezdtem
hangszert készíteni.
- Mennyi idő alatt készül el egy tárogató?
- Hangulattól és fáradtságtól függ… Nagyjából
1 hónapig. Egyszerre több készül, mert így
kifizetődőbb. Kilenc év alatt 30-32 db készült.
- Az ára?

- 240.000 Ft a szoprán tárogató, a basszus
600.000 Ft. Tudja, sok munka van vele, a
tizedmilliméternyi fúrás, csiszolgatás, a pácolás,
lakkozás – olyan, mintha egy embert csinálnék! és csak a végén derül ki, hogy milyen lesz. A
legvégső fázis, amikor felkerül a fúvóka és a nád.
Akkor aztán ne szóljon hozzám senki, mert igazán
ekkor kezd életre kelni a hangszer! Ekkor dől el,
hogy milyen munkát végeztem.
- Látok itt egy különös formájú, kicsi de szépen
szóló hangszert. Mi az az OKTAVIN?
- Az egy olyan hangszer, amit amerikából egy
román származású zenész hozott Európába.
Eredetileg 150 évvel ezelőtt csináltak ilyet a
németek. Nem lett olyan divatos, mint a
tárogató, Összesen 2 db van belőle az USA-ban.
Az elmúlt időben 5 db-t készítettem.
- Milyen fából készül?
- Mint a tárogató, keményfából. Cseresznyéből,
barkóca-berkenyéből, de készülhet szilvából,
barackfából, meggyből is…
- Úgy hallottam, nemcsak hazai piacra, hanem
külföldre is készít tárogatót…
- Svájcban, Japánban, Chicagóban vannak már
hangszereim, de aki többet szeretne megtudni
róluk és a készítés rejtelmeiről, megtalál minket a
Neten, a Bajai Kézműves Egyesület honlapján.
A LEGFIATALABB RÉSZTVEVŐ
Szűkebb
pátriámban,
Nógrád megyében, közel
a szlovák határához, ott,
ahol
a
dombok
összebújnak,
nyári
estéken
sugdolóznak,
patakot ringatnak ölükbe
s altatják, ha jön az este…
Tehát ott, közel a Karancs
725 méteres csúcsához,
rejtőzik egy kis falu,
Karancslapujtő a neve.
Ebben a falucskában él
egy
ember,
DEÁK
BÉLÁnak híjják. Kék a szeme, hófehér a haja, ízes
a beszéde, mindig mosolyog az arca, mintha csak
a mesék mosolygó almáját mind - mind megette
vóna. Ennek a DEÁK BÉLÁnak van egy
tárogatója, amin úgy, de úgy tud jáccani, hogy
azon még az angyalok is elcsudálkoznak az
égben s kiülnek a felhők szélire, hogy lógó
lábacskákkal jobban lássák, amint a papucsot,
rövidszárú nadrágot viselő vékony kis ember fújja,
csak fújja a szebbnél szebb dallamokat, mintha
soha nem akarná abbahagyni. Hát amikor –
csudák csudájára! - még azt is látják, hogy ehhez
a DEÁK BÉLÁhoz odamegy az unokája, - aki alig
tőtötte be a kilencedik évét -, előveszi a klarinétját
és most már ketten zendítenek rá egy újabb
dalra. Hát erre már az Istenke is felébred nagy
pilledtségéből, álmos szemekkel lenéz a tájra, de
egyből ki is kerekíti őket, mert ilyet még ő is ritkán
lát. Nagy kíváncsian lehuppan hát az angyalkák
mellé a felhő szélire s amikor a DEÁK BÉLA meg a
gyerecske befejezték a zenélést, olyan tapsvihar,
ujjongás keletkezett a felhőkön, mint Szerencsen,
a találkozó utolsó napján, amikor búcsúzóul még
játszottak az összegyűlt népségnek. Lett is taps,
meg nagy ordibálás, s mialatt Béla nagypapa
egyfolytában
mosolygott,
a
gyerecske
pironkodott a váratlanul jött, de megérdemelt
sikertől, mert ugye azt is meg kell, meg lehet
szokni, hiszen ez az élet rendje: ha elkezdesz
valamit, addig csináld, amíg jó nem lesz! És ezt
illik megtanulni tőlük, ha azt akarjuk, hogy
holnap szebb és jobb legyen a világ!

HOGY SZÍNESEBBÉ TEHESSÜK VÁROSUNK KULTÚRÁLIS ÉLETÉT KÉRJÜK, ÖN IS
TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT!
ÜLLŐI KULTÚRÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
számlaszám: 65100046-11310640 - Merczel Erzsébet 06-30-357-3175

N.Kékedy Ibolya
A MEDVE
Tányér talpú,
Lompos farkú,
Szőrös-bőrös mint az ördög,
Ha haragos: dirmeg – dörmög.
Komor állat a medve,
Hej de sokszor nincs kedve,
Máskülönben nagy hamis,
Ha akarom, táncol is!
Városokban, falvakban
Mutogatják rácsokban,
Mutogatják, táncoltatják,
Jobbra-balra megforgatják.
Ha nehéz is csörgetik,
Csörgetik és pörgetik,
Szegény mackót döngetik!
Csak úgy ugrál, mint a bak,
Gazdája sok pénzt is kap,
Majd, ha táncolt eleget
Akkor aztán kéreget,
A réztányért elveszi,
A talpára ráteszi,
Úgy megy körül medveséggel
Alázatos mackó képpel,
Sokat összekunyorálgat,
Ugye biz ő fura állat?

Merczel Erzsébet
SZLOLEM - AVAGY UTILAPU SZERELEM
Marcika elöl ült
Ancsika meg hátul,
S hogy telt az idő
unták már javábul.
Hát Ancsika odaült
Marcika mellé
Majd Marcika hátraült
Ancsika mellé.
És játszottak Csend Királyt
a szemük összevillant,
S egy pajkos kis kósza fény
szaporábban csillant.
És Ancsika és Marcika
egymáshoz értek,
Se ételt se italt ők
bizony nem kértek.
Krakkóba kiszálltak,
ifjak és a vének,
Ott Ancsika és Marcika
ismét összenéztek.
Hát megfogta Marcika
kezét Ancsikának,
Mosolygó arcokkal
járták az utcákat.
Ancsika és Marcika
egymáshoz nőttek,
És hazafelé a buszon
megint összeültek.
Hazaérve “sziával”
búcsúztak egymástól,
Ki jobbra ment ki balra
így váltak egymástól.

Magashegyi Tamás
RÍMEK GYEREKEKNEK
Azt mondja az öreg láma:
Kenyérre legjobb a RÁMA!
•
Igaza van a tevének,
ha hódol a hegy levének!
•
Addig, míg a szú nem perceg,
nem fogynak a másodpercek!
•
Szól a tulok: De izgulok,
mikor vágásra indulok!
•
A lónak van nagy ló-mája,
de nincs neki dip ló-mája!
•
Hej Bencécske, Bencécske!
Hol van a kemencécske?
Tudom, voltam benne már
Kormos is lett a ruhám
- Jól kiporolt a mamám!
•
Ürge, pocok s az egér
s a tollasok népe
reszket, hogyha feltűnik
karvaly, vagy egy vércse!
•
Üres lett a Kicsi fészek
Elszálltak a kis zenészek.
Nemrégen még tátogattak.
Nem hagytak ők levelet se,
Elrepültek messze, messze.
•
Sárga virág Piros virág
- De gyönyörű Szép a világ!

ÍZES ÍZEK TERÍTÉKEN
Végre tombol a nyár, fürdőt veszünk a
nagy melegben, és hétvégén szívesen
látjuk barátainkat beszélgetésre, sörözésre. Vendéglátásukhoz most többféle
kenyérre kenhető krém receptjével
szeretném megismertetni Önöket.
Juhtúrós krém: szükséges hozzá 1 db
ráma créme bonjour krém (zöldfűszeres)
és egy kis csomag juhtúró (12.5 dkg)
melyet egy kisebb tálban villával jól
összedolgozunk. Ízesítésként belereszelünk 1-2 db kisebb csemegeuborkát,
apróra vágunk 2 szál újhagymát és pár
szál
apróra
vágott
kaporral
is
megszórhatjuk. Lazításként fél kanál
tejföllel jól összekeverünk.
Padlizsánkrém: ehhez kb 1 kg szép
sötét lila színű padlizsánt a vas lábas
alátéten, a gáz platnin minden oldalán jól
megsütjük. Beletesszük egy műanyag
tálkába és a héját lehúzzuk, majd fakanál-

lal jól összetörjük. Egy tojás sárgájából
magam készítem a majonézt, melyet
sóval, cukorral pár csepp citrommal,
borssal, reszelt hagymával ízesítek. A
hozzávalókkal jól eldolgozom és turmix
gépben 1-2 perc alatt készre keverem.
Még finomabb, ha a padlizsánt nem bent
a gáztűzhelyen sütjük meg, hanem kint a
szabadban szintén vas lapon, mert így az
íze sokkal füstösebb.
Tojáskrém: 10 db tojást enyhén sós
vízben megfőzök, utána lereszelem.
1 tojás sárgájából készült majonézt sóval,
cukorral,
pár
csepp
citromlével,
hagymával,
borssal
ízesítem
és
belekeverek még 1 kis kanál tejfölt is.
Talán az igazi elismerést a saját készítésű
kenyérrel söpörhetjük be. Ma már egyre
több háztartásban van kenyérsütő gép,
mellyel pár perc alatt (sütési időt
leszámítva) elkészül a finomságunk.

Magos kenyér hozzávalói: 33 dkg
sima liszt, 11 dkg teljes kiőrlésű liszt, 5
dkg búzakorpa, 2 dkg élesztő, 2,7 dl víz,
2 evőkanál olaj, 2 evőkanál kristálycukor,
2 evőkanál lenmag, 1 evőkanál
szezámmag, 2 szál újhagyma apró
kockára vágva, 2 lapos teáskanál só.
Itt a befőzés ideje – tegyünk a kamrapolcunkra valami különlegeset is.
Sárgabarack-sárgadinnye dzsem: 1
kg sárgadinnyét apró kockára vágunk, 40
dkg cukorral kb fél órát nagyon lassú
tűzön
főzünk.
Utána
beleteszünk
ugyanennyi sárgabarackot és 50 dkg
cukrot, mellyel még kb 15-20 percig
főzzük. A legvégén 1 csomag dzsemfix szel és pár késhegynyi szalicillel
felforraljuk, majd kisebb üvegekbe téve
pár napig meleg párnák közt altatjuk.
Jó étvágyat mindenkinek!
K. Maya

-ME-

HONLAPOT SZERETNE OLCSÓN? (Domain-nel és tárhellyel)
VAGY FESTMÉNYT VENNE?
LÁTOGASSON EL A www.sarandi.hu HONLAPRA
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KULTURÁLIS AJÁNLAT y PROGRAMOK
GABI KÖNYV ÉS NYOMTATVÁNYBOLT AJÁNLATA

TÁJAK, KOROK, MÚZEUMOK ÜLLŐI EGYESÜLETE
DR. LŐRÉNÉ RÓNASZÉKI BEÁTA

születésnapját. Ez alkalomból jelenik meg önéletrajzi ihletésű
műve, amely kivételesen pontos és hiteles képet fest a
második világégés idejének erdélyi társadalmáról, a háború
sújtotta magyarság életlehetőségeiről, és egy, a világra tág
szemmel
néző
fiatalember
sorsdöntő
lépéseiről.
Megismerhetjük az ifjú Méhes gondolatait házasságról,
szerelemről, kalandról, a korszak irodalmi életéről, vagy
éppen a mindent átható politizálásról, és arról, hogy bizony
szeretet, emberség, és nem utolsó sorban szerencse is kell a
háború túléléséhez, ahol végképp elválik, ki miféle ember.

HIRDETÉS

z

A Felvidék legszebb helyei IV.

2006. szeptember 16. szombat
/Krasznahorka, Betlér/

Burgenland és Alsó-Ausztria

2006. október 14. szombat

/Kittse, Hainburg, Rochrau, Rauenkitrchen,stb./
Bécs

2006. október 26. csütörtök
/múzeumok/
Bécs az Advent fényeiben

2006. november 25. szombat
/fakultatív program/
esetleg december 2-án szombaton is
/fakultatív program + Scönbrunni kastély/

FELHÍVÁS

TISZTELT VÁLLALKOZÓK!
Alapítványunk alkalmi gyermekfoglalkoztatást, időszakos- és vándorkiállításokat
szervez, kulturális folyóiratot szerkeszt és ad ki, és jelentősek a klubhelyiségünk közüzemi díjai is. Ezeket egyelőre többnyire tagdíjakból fedezzük.
Szeretnénk bővíteni mind az irodalmi, mind képzőművészeti
tevékenységünket, hamarosan számos szakkört, és tanfolyamot indítunk,
amelyre korhatár nélkül mindenki jelentkezhet.

KÖSZÖNJÜK A
TÁMOGATÁST!
Bana Attila

/Budapest - Silver Dragon Kft./

Bodáné Gabika

/ Üllő - Gabi Könyvesbolt/

Alapítványunk közhasznú szervezet, így a gazdasági társaság
készpénzt, természetben vagy szolgáltatásként nyújtott adományt,
a pozitív adóalapja 20%-ig a támogatás 100%-át leírhatja.

Gara György

Így az adomány Önöknek anyagi terhet nem jelent, viszont számunkra
hatalmas segítség terveink megvalósításához.

Smith Dániel

Tel: Merczel Erzsébet 06-30-357-3175; Sárándi Tibor 16-30-987-4747

Számlaszám: 65100046-11310640

/Üllői nyomda/

Pinczelné Egyed Györgyi

/Üllő - Dorado XXI Kft./

/Budapest - Cerberus nyomda/

Kérjük, támogassa az Üllői Kultúráért Alapítványt!

Az ÜLLŐI NYOMDA vállalja bármilyen típusú
nyomtatványának elkészítését a grafikai
tervezéstől a kivitelezésig, rövid határidőre,
korrekt árakkal.

06-20-38-38-194 06-29-320-033

Méhes György: Bizalmas jelentés egy fiatalemberről
Méhes György, a nagysikerű Kolozsvári milliomosok, Gina és
Orsolya szerzője idén májusban ünnepli kilencvenedik

Vas István

/Üllő/

Továbbra is
köszönettel
fogadunk minden felajánlást.
DEKORÁCIÓS FESTÉS

GYEREKSZOBÁK, KÜLTÉRI FALAK DEKORÁCIÓJA,
HÍRDETÉSEK FESTÉSE
Juhász László 06-20-534-4944

BÍZZA RÁNK MAGÁT ILLETVE CÉGÉT!
Boríték, levélpapír, szórólap, névjegykártya, könyv, prospektus,
Gépkölcsönzés!
üzleti és más nyomdatermékek.
15 éve működő műszaki gépkölcsönzőmben 3 éve nem változó
Gara György nyomdavezető • 06-20-364-9298
bérlési díjjal, csak 20 ezer Ft kaució letételével várom tisztelettel
Üllő, Mező u. 81.
minden régi és új ügyfelemet.
Nyitva tartás: NON STOP
Készíttessen festményeket (portrét, tájképet, másolatot)!!!
Férjhez
megy?
Közeledik
a nagy nap? Olcsó bérlési díjjal nagyon
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub tagjai vállalják
szép
menyasszonyi
és
koszorúslányi
ruhák kölcsönözhetők.
megrendelésre festmények, grafikák és akár gobelinek
Időpont
egyeztetés
szükséges!
készítését is olcsón, rövid határidőre!
Kitűnő ajándék szeretteinek!!!!
Üllő. Pesti út 146. / a kanyarban/
Érdeklődni: Sárándi Tibor 06-30-987-4747
Tel: 06-29- 320-672
06-70-771-8782
ÜLLŐI MECÉNÁS y AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Szerkesztőség: 2225 Üllő, Kistemető u. 1. y Tel: Merczel Erzsébet 06-30-357-3175; Sárándi Tibor 16-30-987-4747
NYOMTATÁS: ÜLLŐI NYOMDA y NYOMDAVEZETŐ: GARA GYÖRGY y 2225 ÜLLŐ, MEZŐ U. 81. y TEL: 06-20-364-9298

