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Sárándi Tibor
ÜMMK elnöke

Köszöntöm a kedves olvasókat! 
 

Most februárban volt egy kis remény, hogy újságunk az Üllői Hírmondó mellékleteként fog megjelenni. 
Az, hogy ezt felajánlottuk, úgy gondolom, részünkről is egy gesztus, mivel ezzel elvesztenénk újságunk 
teljes önállóságát. Azonban ez nagy könnyebbség is lett volna, hogy nem kellene nekünk gondoskodni az 
érdeklődőkhöz való eljuttatásról és a példányszám is lényegesen nagyobb lenne. Természetesen 
anyagilag is hozzájárultunk volna a plusz költségekhez. Sajnos a Hírmondó szerkesztő bizottsága és a 
kulturális bizottság is elvetette az ötletet, de reméljük, hogy nem véglegesen.  
Kiadványunknak ez a hetedik száma. Igyekszünk újságról újságra színvonalasabbá tenni és egyre több 
érdekességet belecsempészni. Eleinte csak arról tudtunk beszámolni, ami velünk kapcsolatos, illetve ami 
velünk történt, de a mostani számunk már sokkal tartalmasabb, és a jövőben szeretnénk még többet 
közölni. Célunk az, hogy beszámoljunk minden Városunkat és lakosait érintő kulturális és művészeti 
eseményeiről, ismertetőt adhassunk különböző rovataink kedvelőinek. Színesebbé és gazdagabbá 
szeretnénk tenni, ehhez azonban az Önök részéről is segítségre van szükségünk.  
Kérjük, hogy amennyiben támogatná, hogy a Hírmondó negyedévente kiegészüljön a mi kulturális 
mellékletünkkel, valamilyen eszközzel jelezze ezt az illetékeseknek. Mi úgy gondoljuk, hogy minden civil 
kezdeményezést támogatni kell, mert minden közösségnek szóló tevékenység gazdagítja városunk életét. 
Ha a döntéshelyzetben lévők gátat szabnak minden pozitív elképzelésnek, akkor előbb-utóbb elhal 
minden közcélú aktivitás és csak az apátia, a lemondás és az irányított programok maradnak, ami a 
múltban sem volt sikeres.   
Sajnálom, hogy mostani számunk nem juthat el mindenkihez, mert olyan írások is vannak benne, ami 
talán minden üllőit érdekelne, sokakat pedig büszkeséggel töltene el. Következő számunk új rovata 
érdekes Üllő történetének bemutatása lesz, amelyet idős üllőiek beszámolójából állítunk össze. Bízunk 
benne, hogy hamarosan többen is lapozhatják majd írásainkat a Hírmondó mellékleteként. 
Kérem, lapozzák továbbra is olyan szeretettel újságunkat, mint amilyen szeretettel mi írjuk 
és szerkesztjük Önöknek!

 

Sárándi  Tibor 
ÜMMK elnöke

FELHÍVÁS 

Gondolom, már mindenki hallotta a szomorú tényt, hogy 
Merczel Erzsébet 2006. november 19-e óta nincs 
közöttünk. Ő volt az Üllői Mecénás Művészeti Klub 
megálmodója és alapítója. Személye volt az, aki a 
hivatásos művelődésszervezők szerint is jelentősen 
hozzájárult ahhoz, hogy Üllő kulturális élete felpezsdült. 
Köztudott, hogy Erzsike irodalmár volt. Számos verse és 
prózája megjelent különböző kiadványokban. Kitűztük 
célnak, hogy a műveiből egy színvonalas kiadványt 
hozzunk létre. Erre már jöttek felajánlások, azonban még 
várjuk a támogatók jelentkezését. Cserébe sorszámozott 
tiszteletpéldányt tudunk nyújtani és ingyenes 
reklámfelületet újságunkban. Kérjük, keressenek minket! 

N. Kékedy Ibolya 29-320-672 
Sárándi Tibor 30-987-4747 

klub@ulloimecenas.hu 
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Szobroktól az akvarellig... 
 2007. jan. 25-én az üllői Vargha Gyula 
Könyvtárban rendezett kiállítást a Monor és 
Vidéke Alapítvány. A megnyitó 15 órakor 
kezdődött. A programban Szabó László 
citerázott, az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola diákjai és N. Kékedy Ibolya szavaltak 
az alkalomhoz illő verseket. Majd a Monor 

 Vidéke Alapítvány képviseletében 
Darázsi Erzsébet köszöntötte a 
megjelenteket, a kiállítókat, a könyvtár 
vezetőségét és a Mecénás Művészeti Klub 
tagjait. Megemlékezett a nemrégiben 
elhunyt Merczel Erzsébettel való
kapcsolatukról és ismertette Alapítványuk 
eddigi tevékenységeit. Elmondta, hogy 
most ünneplik szervezetük fennállásának 
10. évfordulóját. Ezt követően néhány 
szóval bemutatta az alkotókat és 
megnyitotta a kiállítást. Ezen, többek 
között szerepeltek Nagy Zsófia /Gólya/ 
„Őzikék” és „Kutya” című színes pasztell és 
grafikája. Rendkívül érdekes látvány volt 
több más műve mellett Zsombori Árpád 
/Jónás a tök alatt című/ kisplasztikája, 
amely finom részletességgel ábrázolt 
remekmű. Érdekes realista ábrázolás 
Balogh Gyula „Vendég jött” című képe és 
„Öreg munkás” portréja. Említésre méltó 
Laczó Tamás: „Primadonna” és „Enigma” 
című olajfestményei. 
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Összességében tekintve a kiállítás anyagát, 
rendkívül gazdag, sokrétű volt. 
Remélhetőleg idén több ilyen hasonlóan 
látványos és értékes kiállításnak adhatunk 
majd helyet.  

- Tömöryné - 

van GOGH VISSZAPILLANTÓ AJÁNLÓ 
Fedezzük fel Van Gogh világát! 

EMLÉKEZÉS 
Az én megemlékezésem...    

 
 
2007. jan. 23-án 17 órakor kezdődött meg 
Felsőpakonyban a „Szomszédolás” címszó 
alatt rendezett kiállítás-sorozat Vecsés és 
térsége művészeinek alkotásaiból. A 
kiállítást Matusekné Dimov Éva
polgármester-asszony nyitotta meg, majd 
pár szóval a művelődési ház igazgatója 
méltatta a művészeket és a kiállított 
anyagot.  

 

A terem jobb oldalában pedig végigfutnak 
azon kortárs művészeknek néhány alkotása 
melyek leginkább hatással volt Van Gogh 
festészetére (Rembrandt, Hals, Van Ostade, 
Delacroix, Dupré, Daubigny és rengeteg 
rézkarc Millet műveiből). 
Miután ámulatból ámulatba eső nézegetés után 
azt hinnénk, hogy ezt nehéz lenne bármivel is 
fokozni, kellemesen csalódhatunk, ha tovább 
lépünk a következő terembe. Itt mielőtt 
végignéznék a képeket, könnyen nagy 
tömegbe futhatunk, ami már magában rejti azt 
a gondolatot, hogy itt bizony nem akármilyen 
képek tárulnak elénk… Itt a művész életének 
utolsó időszakában készült műveit pillanthatjuk 
meg, témájuk többnyire csendéletek, arcképek 
voltak (Csendélet krumplis-kosárral, Fiatal paraszt 
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kiállítva, amiről nehéz akármit is írni, hiszen 
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HA ÖNNEK IS VAN SZÉP, SAJÁT VERSE, VAGY ÉRDEKES, RÖVID PRÓZÁJA, KÜLDJE 
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Magabiztos ecsetkezelésük, technikai 
felkészültségük alapján jutottak el arra a 
szintre, hogy megmutathassák alkotásaikat 
bárhol az országban. Bemutatta a Stúdió 
kiállító alkotóit személy szerint és elmondta, 
hogy gyűjteményes kiállítással megjelentek 
már számos helyen. Reméljük, hamarosan 
Üllőre is ellátogatnak alkotásaikkal. 

- Mecénás - 

 
 

 
 

SZOMSZÉDOLÁS FELSŐPAKONYBAN
című képe komoly fejlődést mutat az 
eddigi művészetében. DeVilla Ernesto 
Celeste, „Hintázó gyerek” című alkotása 
ugyancsak figyelemre méltó érdekes 
térhatásával. A vecsési Görög Béla új 
technikával készült. „Mozaikhatású 
Tehénbika” című képe új színfolt volt az 
alkotások között. 
A kiállított anyag nagyon sokféle stílust 
képviselt, a figuratív festészettől a 
nonfiguratívig, a grafikától az 
olajfestészetig. Rendkívül különleges 
például Baranyai Zsolt „Walesi bárdok” 
című fantázia grafikája, a nagyo
főalakkal és a szinte történel
megjelenítő háttéralakok sorá
Ottó „Önarckép” tollrajza 
technikával és beállítással készült
méltó az egyik festő lovat ábrá
amely szinte fényképhatású. Cso
Lánchídja is szép színfolt volt a
Sárándi Tibor Lépcsőház című
rendkívül érdekes művészi meg
realista festmény. A fent említet
még több más alkotó is sikerrel 
kiállításon.  
A "Szomszédolás" kiállítás-soroza
ző állomása Vecsés lesz február
ig a Vecsési Kiállítótetemben.  
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Utána felkérte a Felsőpakonyi Általános 
Iskola növendékeit az erre az alkalomra 
rendezett színielőadás bemutatására. A 
kedves és vidám előadás után a 
művelődési ház igazgatója invitálta a 
közönséget a galéria megtekintésére. 
A kiállításon többek között Barcsainé P. 
Györgyi üvegfestés és dombor-
kompozíciója is látható volt; az üllői 
művész, Sugár Gábor, „Kisjézus a térben”  

MINDENKI KARÁCSONYA 
December elején keresett meg minket 
Nagy Sándor képviselő Úr, hogy 
szerveznek egy karácsonyi rendezvényt 
Üllő központjában. Természetesnek vettük, 
hogy ott leszünk és segítünk, amivel csak 
tudunk, mert ez klubunk egyik fő 
célkitűzése. Egy évvel előtte az Üllői 
Mecénás Művészeti Klub is készült 
programmal és vásárral ugyanott. Akkor is 
nagyon sok segítséget kaptunk a Reflex 
Kft.-től, az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolától és Vámos Évától is. Sajnos akkor 
csak egy kis erdei fenyőt tudtunk állítani, 
amit az erdészektől kaptunk. A mostani 
Karácsonyra a szervezőknek igazán 
mutatós fát sikerült szerezniük. A 
világítással és a karácsonyi fényekkel 
kedves hangulatot teremtettek. Több 
ismerősünk - akik jöttek hozzánk az 
ünnepek alatt – is megjegyezték, hogy ez 
a minimum egy városnak, hogy azt a kicsi 
központját, ami maradt neki, hangulatossá 
teszi az ünnepekre. Meg kell említenem, 
hogy 2004-ben is volt egy közös 
karácsonyi ünnepség, amit a Colore 2000 
Bt. rendezett a Közösségi Házban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az ilyen rendezvényeknél a 
leglényegesebb a hírverés, hogy 
mindenkihez eljusson a híre, akit érdekel. 
A mostani ünnepségen ez nagyon jól 
sikerült, mert sokan voltak és szeretettel 
nézték, hallgatták a kedves, vidám 
programokat. Mindenki, aki tudott róla 
szólt mindazoknak, akiket érdekelt. Mi is ott 
voltunk és vásárt tartottunk, valamint forró 
teát, forralt bort és édességeket 
osztogattunk a megjelenteknek. Remélem, 
több más programhoz hasonlóan a 
Mindenki Karácsonya ünnepség is egy 
sokak által kedvelt és látogatott 
rendezvény lesz a jövőben is. 

Felmerült egy ötlet, hogy akik szerették 
Merczel Erzsébetet, közösen az Ő emlékére 
állítanak egy fát közterületen. Több javaslat 
jött, hogy ez egy fenyőfa legyen a 
központban, amely idővel átveszi a 
Mindenki karácsonyfája szerepét. Az 
elhatározás megszületett, a kérdés már 
csak az, hogyan óvhatjuk majd meg a fát 
a vandál fenyőfa-tolvajoktól? 

- ST -   

 

Be kell vallanom, nem hittem, hogy 
egyhamar sor kerül ennek a cikknek a 
megírására. Sajnálatos módon azonban jó 
barátunk, mindenki szeretett Erzsi nénije a 
közelmúltban elhagyta ezt a világot, 
hátrahagyva terveit, munkáját, barátait. Itt 
hagyott mindent és mindenkit. Fájó szívvel 
gondolunk e tragédiára, és nagyon nehéz 
elfogadni, hogy Ő nincs többé. 
Személyében sokunk látott igaz barátot. Ő 
volt a nap, a fény az alagút végén. Az a 
mérhetetlen nagy szeretet és törődés, 
amivel támogatott minket, feledhetetlenné 
teszi számunkra.  
Végtelen hiányában bekövetkezett 
zűrzavarban, azt a feladatot vállaltam 
magamra, hogy mindent leírok, amit 
tudok róla. Nos, a hiba az, hogy igazából 
alig ismertem. Keveset beszélt önmagáról, 
mindig csak mások problémái és azok 
megoldása érdekelte őt. Egyszer-kétszer 
mesélt ugyan múltjáról, kalandos életéről, 
családjáról, iskoláról, utazásról… ám 
mégsem kerültünk elég közel egymáshoz, 
ahhoz hogy bármi egyebet is megtudjak. 
Ezért én úgy gondolom, leírom most 
mindazt, amit én gondolok, s amit mindig 
is tudtam róla.   
Sokan nem is tudják, mekkora kincset 
veszített el személyében Üllő és környéke. 
Még egy olyan eltökélt, elveihez minden 
körülmények között hű ember, aki minden 
idejét feláldozva tett a kultúráért, mint Erzsi 
néni, ritka. Képes volt hegyeket is 
megmozgatni, akármiről is legyen szó. A 
környékbeli falvak, városok is mind 
szeretettel kérték az Ő segítségét. Nagyon 
szerette, amit tett.  
Ezért is szomorú, hogy sok olyan ember 
van, aki nem becsülte őt. Sokan csak egy 
izgága öregasszonynak tartották.  Ez 
nagyon fáj nekem is, és ebből is látszik 
mennyire, nem törődik a mai ember a 
kultúrájának megőrzésével. Kineveti azt, 
aki életcélul tűzte ki, hogy tegyen ezért. 
Remélem Ők is elgondolkodnak majd 
azon, mennyi jó és hasznos dolgot tett 
Erzsi néni életében. És ez nem csak a 
személyes érdekeket illeti, hanem Üllő 
városáét is. A kultúra mindenkié. 

 

Ahogy a szlogen is mondja: Jön-jön… már 
bizony 100 éve várjuk!, illetve pontosítsunk a 
dolgon, hiszen már december 2-a óta 
Budapesten megtekinthetjük a népszerű 
holland poszt-impresszionista festő Vincent Van 
Gogh tárlatát a Szépművészeti Múzeumban, 
amelynek kapui egészen március 20.-áig nyitva 
állnak az érdeklődők részére.  
Mit is láthatunk? Miután a hosszas biztonsági 
ellenőrzéseken átesve belépünk a kissé sötét, 
misztikusnak tűnő terembe, két oldalt vannak a 
paravánokon kiállított képek, kellemesen 
megvilágítva, mely egyedi hatást gyakorol az 
érdeklődő publikumra. Baloldalt rögvest 
megtalálhatjuk a művész kezdeti időszakában 
(1881-1885 körül) készült műveit, melyet a 
etteni  tartózkodása  idején  készített.   A  művé- 

témáját többnyire a Nueuen környéki malmok 

kiállítását a vecsési kiállító teremben. A 
kiállítást Kis Tóth János a Vecsési Művelődési 
Ház igazgatója nyitotta meg. Idézte Sík 
Sándor fejtegetését az alkotás fogalmáról: 
„Az alkotás sokirányú kezdeményezés, a 
világnak az emberi tudatban tükröződő 
képe. A nagyoknak Isten teremtő 
tevékenységét folytató műve, amely 
közvetlen emberi másait teremti az 
Ősképnek..” Elmondta, hogy a PerifériArt 
festő stúdió ennek a gondolatnak a 
jegyében kezdte el tevékenységét a József 
Attila Művelődési Ház keretein belül 1997-
ben. Az alkotók munkájában észrevehető az 
egymástól távol álló technikai bravúrok 
felsorakoztatása, másrészt a műfajokon 
belüli egység megteremtésének   igénye. A 
csoport    minden    tagja    a     művészetük    

Én nagyon kedveltem őt, s nem csak azért, 
mert sokban segített engem, hanem azért 
is, ahogyan viszonyult hozzám. Ha valaki 
kedvességet, szeretetet, megértést 
mutatott felé, ő azt százszorosan 
visszaadta. Így volt ez nálam is. Mikor 
itthon feküdtem betegen, Ő eljött. Jött, 
pedig Ő is nagyon beteg volt. Aznap még 
nyakába vette a várost, tett-vett, aztán 
félretéve egy kis időre a feladatait, 
meglátogatott. Jót beszélgettünk, 
felvidított. Ebből is látszik, mennyire kedves 
és törődő ember volt.  
 

Hiányzol Erzsike!  
„Jöttél, láttál, győztél,… elmentél.” 
Emléked szívünkben örökké él! 

 
- Laza Tamás Zoltán -   
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szetét ebben az időben 
még ceruzával, szénnel, 
míg később tollal fejezte ki 
ezeken a képeken. Ilyen 
például az Asszony sötét 
fejkötőben, Kunyhó a 
pusztán vagy az Erdei 
látkép. Ha tovább 
haladunk megtalálhatjuk 
a Kertészet című képét, 
mely életének egyetlen 
megrendelésre készített 
képe volt a nagybátyja  
részére. Több olyan képet is láthatunk, amin 
foglalkozott a varró nőkkel és a fonással. A 
terem vége felé közeledve egy különös képét is 
szemügyre vehetünk, melyet akvarellel 
készített, címe egész egyszerűséggel a Takács. 
A helység másik oldalában megtalálható képek 
lönlegesek 
kerámia 
hatottak 

Gabriella 
lalt festett 
 festett 
az Gyula 
keretezve. 

la „Mendei 
drei utca” 
n grafikái, 
ők Győző 

annyira gyönyörűek, elvarázslóak
 

Összegzésképpen … - nagyszerű
ezt a tárlatot végignézni és n
tudom, mikor láthatok legköze
akkora élményt nyújtott. Bár ne
lelkesedés részemről, hiszen 
kedvenc festőmről van szó... 

-

kifejezésmódjában egyéni és
látásmód teszi munkájukat egy
 
 
 
 

szolgáltatták, amiben könnyen ki tudta 
bontakoztatni a plan air festészetét. Illetve 
sokat foglalkoztatta a mezei élet, sok mű készül 
az éppen dolgozó munkásokról, továbbá 
1882-től több képen ábrázolt modellként egy-
egy prostituált hölgyet, ezekből az alkotásiból is 
bepillantást nyerhetünk. Szintén láthatjuk az 
1886-ban Párizsba költözése után modell híján 
készült önmagát lefestő Önarcképét. 

VISSZAPILLANTÓ
 

PerifériArt 
 

A Magyar Kultúra Napjának alkalmából idén 
10. alkalommal rendezte meg a PerifériArt 
Képzőművészeti Stúdió hagyományos 
iné Varga Ib
borművei. Újdonsá
erné Ferenczy
festményei és keret
képei és ugy
tányérjai. Szép szín
ta tájképei gyönyö
mlítendő még Bodó

bok”, „Váci utca”, „S
 képei, Varga Virág
y Júlia akvarelljei é
rportréi. 



   KREATÍV ÖTLETEKHAGYATÉKUNK EMLÉKEZTETŐ 
 

 

Szerkesztőségünk úgy döntött, hogy létrehoz egy rovatot a már eltávozott üllői alkotók 
részére. Előző számunkban nem tértünk ki külön erre, bár abban is volt egy ilyen rovat. 
Akkor az egész számot - egy-két cikk kivételével - Merczel Erzsike emlékének és a róla 
való megemlékezésnek szenteltük. 
Úgy tervezzük, hogy egy-egy alkotó művei fognak itt szerepelni, és időről időre 
visszatérnek majd a költők újabb versekkel. Ígérjük, megpróbálunk majd más, Üllőn élt 
alkotót is előkeresni. Reméljük, tetszeni fog ez a rovat is minden olvasónknak.   

- Mecénás - 

 

Mellboglárok különféle formában kerültek 
elő. Közös sajátságuk, hogy párosával, 
egymásba kapcsolva, a bal vállnál feküdtek, s 
a hátlapjukra erősített fülekkel voltak a ruhára 
varrva. A diadémdíszek préseltek, szintén 
bronzból. Női és férfi sírból egyaránt 
előkerültek fülbevalók, karperecek, 
orsógombok – a szövés-fonás emlékei. 
Az üllői feltárás leleteinek a megfigyelése 
ette lehetővé az avaroknak az írott 

forrásokból már megismert hajviseletének a 
régészeti emlékanyagba n való felismerését: 
a koponyák felett kis téglalap alakú 
lemezpárokat találtak, melyekre drótráma volt 
forrasztva; ezzel fogták össze a varkocsokat. 

 

Húsvéti tojások - textillel 
 
Kellékek: 

- Polisztiroltojás /különböző méretek-
ben kapható/ 

- különböző textilanyagok /maradék is 
jó/ - lehetőleg vékony vászon. 

- éles kés, vagy sniccer 
- olló: kicsi, éles, kissé hajlított /manikűr 

olló is jó/ 
- apró acélgombostű 
- díszítéshez keskeny szalag, vékony 

zsinór, esetleg farkasfog. 
 
Az elkészítés menete: 
1. Először rárajzoljuk a mintát a tojásra 
tollal, vagy vékony alkoholos filctollal. 
Első munkaként egyszerű mintát ajánlok: 
hosszában 4, vagy 6 részre osszuk a tojást.  
Későbbiekben is érdemes olyan mintát 
keresni, ahol ezt az alapot „fejlesztjük” 
tovább. 
Hosszában elfelezzük a tojást, akár 
egyenes, akár hullámvonallal. A hosszanti 
vonalakat is lehet hullámvonallá alakítani. 
2. Következő lépésként a megrajzolt 
vonalakat a késsel vagy a sniccerrel kb. 5-6 
mm mélyen óvatosan, lassan haladva 
bevágjuk. / Ha gyorsan vágjuk, a tojás 
könnyen kitörik./ 
3. Ezután a textilekből kivágjuk a mintának 
megfelelő anyagdarabokat 5-6 mm 
ráhagyással. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Most jön a munka érdemi része! 
Fektessük a kivágott anyagot a megfelelő 
helyre és a kés, vagy a sniccer tompa 
részével óvatosan nyomjuk bele az 
anyagot a résbe. Középen kezdjük, és 

 

Fehér László 
Üllő régészeti emlékeiből III. 
A római kortól a honfoglalásig  
A római korból is vannak emlékek, bár 
rendkívül hiányosak, szórtak településünkről. 
Lehet hogy ebben a korban, a „barbaricum” 
korában település is létezett itt, ahol a barbár 
népeken kívül esetleg rómaiak is laktak (i.sz. I. 
és V. század között). Pestről, a mai Március 
15. térről indult ki az az útvonal (tkp. Üllő, 
Cegléd, Szolnok – majd Dácia irányában), 
amely kereskedelmi és hadi célokat egyaránt 
szolgálhatott. A település mai központjában, 
a mai Ócsai út – Pesti út kereszteződésénél, 
az Ócsai úti lebontott iskolaépülettel 
párhuzamosan a XVIII. Században épített régi 
fogadó (ami később községháza is volt a 
világháborúban törtét leégésig, lebontásig)  
építésénél találtak olyan 
római kori épületmarad-
ványt, tetőcserepet, 
amelyek arra utaltak, hogy 
ott egy római őrállomás 
létezett. Ez a távolság (ti. a 
Március 15. tér és Üllő) 
akkora, amelyet egy lovas 
katona lovával egyhuzam-
ban képes teljesíteni, tehát 
ez az őrállomás egyúttal 
lóváltó állomás is lehetett. 
S ha volt őrállomás, akkor 
annak védelmezői, lakói is 
voltak. A romok, tetőcsere-
pek mellett Borovszky 
Samu ír arról, hogy innen 
római kori fibula került be 
a Nemzeti Múzeumba, de 
a tanulók15 évvel ezelőtt 
még római kori „as”-t (apró 
bronzpénz, tulajdonkép- 
pen váltópénz) is találtak. A gepidák és a 
longobárdok után jöttek az avarok, akik a 
longobárd-avar szövetség győzelme után, 
567-ben elfoglalták a gepidák országát, a 
Dunától keletre eső területeket, sőt a 
longobárdok 568-ban Észak-Itáliába való 
vonulásuk után az egész Kárpát-medencét. 
Ittlétüket a VI. század utolsó harmadától a IX. 
század elejéig tudjuk nyomon követni. Az 
avarság legfőbb újítása a lovasok által 
használt vaskengyel volt. Ez tette lehetővé, 
hogy a lovasok a nyeregben felállva vagy 
hátrafordulva minden irányban tudták az íjat, 
kardot használni. 
A VII. század elejétől az avarkor végéig 

t

A temetőt a középső és késő avar 
időszakban, a VII-VIII. században használták. 
Ismereteink szerint az Üllőn feltárt régészeti 
emlékek közül az első avar temető a 
legnagyobb s a legrészletesebben leírt és 
kielemzett emlék. Ettől a temetőtől 2 km-re 
ÉNy-ra, a felüljáró környékén bukkantak rá a 
második avar temetőre, amelyet 1950-51-
ben tárták fel. 153 sírt találtak. A temetőt Cs. 
Sós Ágnes írta le. A temetkezési szokások 
vizsgálatánál kitűnt, hogy a halottak jelentős 
részét bőrbe csavarva, néha megcsonkítva 
temették el. (A csonkítás oka az elhunyt 
„visszajárásának” megakadályozása volt.) A 
sírok tájolása megegyezik az első temetőjével 
(ÉNy-DK). E temetőben is a férfi sírok 
leggyakoribb mellékletei az övgarnitúrák, 
fülbevalók, vascsat, vaskés, edények. 
Ritkábban előfordult a tűzszerszám, a 
köszörűkő és az üveg. A disznójárási 
temetővel szemben itt a halott mellé ritkán 
helyeztek fegyvert. A kerámiaanyag viszont 
sokkal bőségesebb. 
A női sírokban mellékletként vascsatok, 
vaskések, fülbevalók, gyöngyök, orsógombok 
fordultak elő a leggyakrabban, de kevesebb 
tűtartó s övdíszítmény is előkerült. 
Érdekesség, hogy női sírban is találtak 
nyílhegyet, de ez inkább rituális célokat 
szolgálhatott. 68 női, 44 férfi sírt tártak fel, a 
többi gyereksír, illetve vegyes temetkezés. A 
temető korát a VIII. század második felére, ill. 
a IX. század elejére teszik. 
 
 

el. Legtöbbször aknasírt ástak, a 
gazdagabbakat azonban lépcsőzetesen 
kisebbedő sírokban temették. Ahol lehetett, a 
szürke agyagrétegig mentek le. A sírok 
mélysége 0,30-4 m között volt. Általában a 
leletekben gazdag sírok fekszenek a 
legmélyebben, de szegény sírokat is találtak 
aránylag mélyen. Valószínű, hogy ezek 
könnyen enyésző mellékletekben: fában, 
bőrben vagy selyemben lehettek 
gazdagabbak. A halottakat rendszerint a 
hátukra fektették, s egyesével temették el. A 
sír ferdén volt alapozva, hogy a fej 
magasabban feküdjön. Elég gyakoriak a 
kettős sírok. Ezekben vagy férfit vagy nőt 
temettek kisgyermekkel, vagy pedig férfit és 
nőt. A temetkezés nem mindig egy időben 
történt, két sírban is volt gyerekváz töredékeit 
lehetett megállapítani. Férfi nővel szintén két 

DOBOS JÓZSEF 
1915-ben született Üllőn. Gyermekéveit is itt, majd Budapesten töltötte. 12 
éves volt, mikor édesapját elvesztette. Két testvérével együtt édesanyja 
nevelte. A négy elemit itt Üllőn, majd a négy polgárit Vecsésen végezte. 
Utána édesanyja vegyeskereskedésében dolgozott 20 éves koráig, amikoris 
besorozták. Több mint hat év katonai szolgálat után 1947-ben vette nőül 
Földesi Piroskát. Két lánya született Ilona és Piroska. Négy hold földdel 
gazdálkodott, amit a TSZ-esítéskor bevitt. A TSZ-ben brigádvezetőként 
dolgozott. 1975-ben ment nyugdíjba 60 évesen. Ekkor kezdett komolyabban 
foglalkozni az írással. 1996. május 16-án halt meg 81 éves korában. 
Tudni kell róla, hogy üllői származása lévén Ő alapította meg az Üllői Legény 
Egyletet, a műkedvelő csoport vezetője volt. Népi jellegű színdarabok írásával 
és előadásával, versírással foglalkozott. 1975-től naplót és novellákat is írt. 
Fehér László tanár Úrral közösen írták meg a falu történetét a honismereti 
gyűjteménybe.  

 
 
 
 

Az Üllői Mecénás 5. számában (2006. III. 
negyedév) Üllő régészeti emlékeiről II. c. cikk 

TAVASZHOZ 
 
Itt van a várt szép tavasz 
Ilyenkor az ember újra éled, 
Zöldül a rét, hull a langyos eső 
A nap is melegebben süt le a földre. 
 
Ébred a természet, a gólyák is megjöttek 
A fák már bontják ki rügyeiket, 
És nemsokára levélbe szökkennek 
Adják majd a hűs árnyékot a melegben. 
 
Fecskék már itt vannak az eresz alatt 
Dalolnak, csicseregnek a tavasznak, 
Kicsi szárnyukkal vígan röpülnek 
Szántják a felhőket - ők is örülnek. 
 
A tavasz olyan, mint a fiatalság 
Gyorsan lepereg és el is száll már, 
Az időt megállítani nem tudjuk 
Az csak megy-megy halad,  

óh de nagy kár. 
 

Üllő, 1978. ápr. 14. 

ÁRVÁCSKA 

 
Nem tudom, miért kaptad ezt a nevet? 
Azért, mert kicsi, törpe a termeted? 
Megbújsz szerényen a nagyok között, 
Pedig kedveskedsz tavasszal az elsők között. 

 
Havat már rég elvitte a tavaszi szél, 
Nap ragyogja be berket és rónát, 
Simogat az téged érősít és növel, 
Hogy bársonyos ruhádat felölthesd. 

 
A színek minden pompájában ragyogsz, 
A méhecskék ezrei csókolják kelyhedet, 
Amely csodát, illatot, mézet rejteget, 
Fejecskéd a nap felé fordulva köszönti azt. 

 
Fehér, bordó, sárga és lila a sok szín keverve, 
A négy kicsi szárnyadra a természet keze, 
A szépséget, a csodálatosat rálehelte. 
Kérdezem, miért lett Árvácska a neved? 
 
Üllő, 1971. IV. 1. 

 

 
URAM! 
 

esetben feküdt közös sírban. A 
gyermek a felnőttek jobb vagy 
bal oldalán feküdt. Az 
előkelőbb halottakat fakopor-
sóban temették el. A koporsó 
fanyomait rendesen olyan 
sírban lehetet megtalálni, ahol 
koporsószegek is bizonyítják 
használatukat. Mivel a kopor-
sószegek kétféle formában 
kerültek elő: az egyik, amely a 
mai ácskapocsra hasonlít, csak 
kisebb méretű, olyan koporsót 
tarthatott össze, melynek 
oldalfalai merőlegesen záród-
tak; a másik forma középen 
derékszögben hajlik, s ezek 
valószínűleg fatörzsből kivájt 
teknő alakú koporsót és 
fedelét kapcsolták össze. A 
gazdagabbak közül igen sok 
halottat bőrbe csavarva  

temettek el: a bőrlepel nyomai a halottak 
körül jól láthatók voltak. Agyagedények (42 
db került elő) általában éppúgy megtalál-
hatók a gazdagabbak sírjaiban, akár a 
szegényekében. Útravalót adtak bennük, 
folyadékfélét, mert a húst külön tették a sírba: 
a vázak lábszárai mellől igen sok állatcsont 
került elő (csirke, liba, kacsa, juh, disznó, 
marha, nyúl, de főleg malac maradványai). 
Gyakran találtak két edényt egy sírban: főleg 
a korongolt sárga edények mellett kézzel 
készítettet is. Valószínűleg temetési rítussal 
kapcsolatos szertartások nyomai a vázon 
található szénnyomok (a sírban süthették 
meg a halott útravalóját, vagy valamely 

Üllő, avar sírleletek

HELYREIGAZÍTÁS 
lassan haladjunk a csúcsok felé. Óvatosan 
kell dolgoznunk, mert a tojás könnyen 
törik! A felesleges anyagot vágjuk le 
ollóval. Ha az egész tojást befedtük, akkor 
ujjainkkal óvatosan nyomjuk össze a 
vágásoknál a tojásokat, minél kisebb rés 
maradjon! 
5. Díszíthetjük zsinórral, szalaggal, vagy 
farkasfoggal, amit a kicsi gombostűkkel 
rögzíthetünk. Ha az első munkáink nem 
sikerülnek tökéletesre, ne keseredjünk el, 
akkor díszítésül használjuk a szalagot, ez 
jól eltakarja az esetleges hibákat! Később 
már elég lesz a vékony /1 mm-es / zsinór 
használata is! 

Jó munkát mindenkinek! 
 

- N. Dudás Zsuzsanna - 

fokozatosan növekszik a földművelés, a 
növénytermesztés szerepe a rideg pásztor-
kodó állattenyésztés mellett. Lakóhelyeiken 
félig földbemélyített házak álltak, 
árokrendszerrel körülvéve. A ház egyik 
sarkában tűzhelyet, kemencét építettek. 
Üllő-Disznójárás-dűlőn 1931-32-ben tárták fel 
az első avar temetőt, amelyben 257 sír volt. 
Az első sírokat Kiss Károly helyi lakos találta 
meg, az ásatásokat Fettich Nándor régész 
vezette. A részletes leírást a Régészeti 
Értesítőben Horváth Tibor végezte el, igen 
részletesen. A temető dombháton feküdt, 
205 m hosszúságban, 30-65 m szélességben. 
Egykor mocsár vehette körül, mely terület 
nagy esőzések után víztartó. A sírok iránya, 
mint általában az avaroké, ÉNY-DK: az 
avaroknak ugyanis az volt a törekvésük, hogy 
halottaikat arccal a felkelő napnak temessék  

fényképmelléklete téves aláírással jelent meg. 
A helyes szöveg: "Üllő, avar kori korsók" 
 
Szintén ebben a számban az "Egy város 
Eposza (Történelem rímekben)" c. írás 39. 
versszakának utolsó sora szerkesztési hiba 
miatt hiányosan jelent meg.  
A versszak helyesen: 
 
"Ne feledkezzünk a reformátusokról 
Kálnai, Sennyei prédikátorokról, 
református templom jóval később épült 
nyolcszáznegyvennégyben az is elkészült." 
 
A hibákért elnézést kérünk. 
 

Szerkesztőség 
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SAJÁTÍTHATJUK EL.  
A RÉSZLETEKET A MÁJUSI SZÁMUNKBAN KÖZÖLJÜK.
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Mecénás 
52005

"Aki ráakad 
Nem éreztem magam sohasem 
költőnek. Önmagam kedvére 
írtam, hogy ezzel időmet 
töltsem. Sokévi munka, ezen 
keresztül vezettem le a bennem 
felgyülemlett gondolatokat. /:hol 
öröm, valami családi alkalom, 
vagy lehetetlen életünk 
bírálata.:/ 
Tudom, ezt senki el nem olvassa. 
De ha mégis, lenne valaki? Egy 
halandó ember öröme, keserve, 
bánata, érzelme és lelkivilága 
íródott meg... 

Dobos"  

Tégy engem a te békéd eszközévé, hogy 
Ahol gyűlölet lakik, oda szeretet vigyek, 
Ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét, 
Ahol az egyenetlenség, oda az egyetértést, 
Ahol tévedés, oda igazságot, 
Ahol kétely, oda hitet, 
Ahol kétségbeesés oda reményt, 
Ahol árnyék, oda fényt, 
Ahol szomorúság, oda örömet. 
 

Uram! 
Add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, 
mint hogy én vigasztalásra várjak. 
 

Uram! 
Segíts! 
 
Üllő, 1979. nov. 26. 

kedves tárgyát égethették el). 
A síroknak jelentős részét (257-ből 34) 
feldúlva, megbolygatva találták: több helyen 
a sírrablók lejáratát is meg lehetett figyelni; 
kb. 75 cm átmérőjű körben a föld meg volt 
keverve: ezen a keskeny, rendszerint ferde 
aknán férkőztek a vázakhoz. A sírrablók a 
díszes övezetek mellett sokszor a koponyát is 
magukkal vitték. A férfi sírok legjellegzetesebb 
mellékletei az övet díszítő veretek, szíjvégek, 
csatok, fegyverek, varkocsszorítók. A 
fegyverek közül íj csontborítását, kardot 
tártak föl (kép: Üllő. Avar sírleletek). Szíjvége-
ket (vereteket) az üllői temető feltárásáig a 
régészek csak férfi sírokban találtak: itt két női 
sírból is előkerültek. Ezek egyforma 
mintájúak, öntés útján készültek; a főlapjukat 
fonatos ornamentika díszíti, a hátlapjuk sima, 
egyenes darabok ezüstözve voltak. 
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ÜLLŐ KINCSEI - VERSES ROVAT 

FOKHAGYMA AZ ŐSI CSODASZER 
 

A fokhagyma gyógyító hatása mintegy 2000 éve 
ismert. Korabeli feljegyzések szerint a rómaiak 
elsősorban szívbetegségek gyógyítására használták. 
A krónikák rendre feljegyzik, hogy szemben a többi 
szintetikus készítménnyel - melyek köztudottan csak 
lassan fejtik ki hatásukat - a fokhagyma rapid szer. A 
mai gyógyászatban is nagy szerepe van. Konyhai 
alkalmazásoknál is megállapították, hogy aki 
fűszeresebben főz, - több fokhagymát használ - 
sokkal kevésbé hajlamos vérnyomáspanaszokra 
vagy szív- és érrendszeri megbetegedésekre, mint 
azok, akik úgy vélik, hogy a fűszerm
legegészségesebb. Tehát, egészsé
érdekében nagy szerepet játszhat 
minden nap legalá ét gerezdet
lereszelve elfogya . A szintet
mellőzése érdeké  használjuk
fokhagyma gyógy atását. Az 
mellett állítólag ko an tartja a k
mérsékli a vér alva nyságát, és
nehezedő nyomás
Nem utolsósorban rmészetes s
megújító hatása m fogyasszunk
hiszen már a róma  ezt tették. 

MŰVÉSZETI STÍLUSISMERTETŐ 

 

Néhány hónap múlva aztán felajánlotta 
egy művészettörténész barátjának, aki úgy 

lekedett, hogy a kép Pollock alkotása 
lehet, mely esetben az értéke mintegy 20 
milliárd forintnak felel meg. Peter Paul Biro 
montreali restaurátor állítja, hogy a képen 

lált ujjlenyomat megegyezik Pollock 
egykori New York-i műtermében, valamint 
egy londoni galériában őrzött képén talált 
lenyomattal.  

vé

ta

Érdemes Kanadában ócskásnál vásárolni! 
 

- Sárándi - 

 

legfontosabb képviselője lett. 
1946-ban felfedezte a
dripping (csöpögtetéses) 
technikát mint gyors, 
közvetlen kifejezési módot, s 
ezt a képi automatizmust 
alkalmazta a földre fektetett 
hatalmas vásznain is. A 
hangsúly ezáltal a műről a 
festés aktusára tolódott át, 
Pollock az akciófestészet, a 
későbbi akcionizmus számá-
ra példaértékű festészeti 
irányzat megteremtője lett.  

 

 
valy 
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egy 
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t 5 
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Ismét megdőlt a világ 
legdrágább festményének 
rekordja. Jackson Pollock 
egy műve 140 millió 
dollárért - /28,5 milliárd Ft) 
kelt el. Címe: No. 5.. 
Augusztusi számunkban 
írtunk a tavaly nyári 
csúcstartóról Gustav Klimt 
alkotásáról. Pollock jelen 
festményének árából közel 
tízezer darab középkategó-
riás autót lehetne vásárolni.   
 
Jackson Pollock (1912-

 

Pollock a legdrágább

 
 
 
 
 
 

  
 

Elindult az újabb foltvarró tanfolyamunk, de lehet még rá 
jelentkezni. Némethné Dudás Zsuzsanna 06-70-232-2879. 

 

Az Üllői Kultúráért Alapítvány elhunyt elnöke emlékére a  
kuratórium tagjai úgy döntöttek, hogy az Alapítvány a Merczel 
Erzsébet nevet veszi fel. A kuratórium elnöke Nagyné Kékedy 
Ibolya lett és tagok maradtak Sárándi Tibor és Horváth Gyuláné. 

 

Az 1956-os eseményekkel kapcsolatos fotó, irodalmi, 
képzőművészeti pályázatunkra több pályamű érkezett. A pályázók 
értékes könyvjutalomban részesültek, amit a kultúra napi 
rendezvényen Sárándi Tibor adott át. 

 

Monor és Vidéke Alapítvány Pilisen a Művelődési Házban – 
február 11-től február 25-ig - a Monor környéki művészek 
részére az üllői alkotókkal kiegészítve gyűjteményes kiállítást 
rendez. 

 

Szomszédolás képzőművészeti kiállítás-sorozat vecsési 
bemutatója február 16-25-ig lesz látható a JAM Ház Vecsési 
Kiállítóteremben. Megnyitja Szlahó Csaba Vecsés város 
polgármestere, február 16-án 18 órakor.  

 
Szomszédolás képzőművészeti kiállítás-sorozat gyáli 
bemutatója február 27-től március 11-ig lesz látható a gyáli 
Közösségi Házban. Megnyitja Gyimesi István, Gyál város 
polgármestere, február 27-én 17 órakor. 

 
Március 10. 15 órakor a vecsési Ifjúsági Rajzpályázat 
kiállításának megnyitója a Vecsési Kiállítóteremben lesz. 

 
Szomszédolás képzőművészeti kiállítás-sorozat üllői bemutatója 
március 13-tól március 24-ig lesz látható a Könyvtár 
Galériában. Megnyitja Kovács István Üllő város alpolgármestere 
március 13-án 17 órakor. 

 
Március 24. 15 órakor a Kistérségi Ifjúsági Rajzpályázat 
kiállításának megnyitója a Vecsési Kiállítóteremben lesz 

 
Árpád napok nyitórendezvényeként Ikonkiállítás lesz az üllői 
Könyvtár Galériában március 28-tól április 4-ig.  

 
A Monor és Vidéke Alapítvány a Monori Művelődési Házban 
április 6. 17 órakor újabb Alkotói antológiáját mutatja be. 

 
De Villa Ernesto Celeste üllői festőművész kiállítása lesz a 
Könyvtár Galériában április 26-tól május 12-ig. A megnyitó 
április 26-án 17 órakor lesz. 

 
Csülök fesztivál Pünkösd napján - az Ipartestület idén 2. 
alkalommal rendezi meg a Csülökfesztivált május 27-én. Erre az 
alkalomra az Üllői Mecénás Művészeti Klub is készül Udvar-
galériával, helyszíni bemutatókkal és zenés-táncos programokkal.  

 

A Monor és Vidéke Alapítvány májusban gyűjteményes kiállítást 
rendez Budapesten az Andrássy út 124-ben. 

 

 
ELMENT 

 
Számítógépe még az asztalon áll, 
Sezlonján halomban a párnák. 
Az ablakába késői Napsugár, 
Ragyogja be a jácintot s a pálmát. 
Odadobva csíkos pongyolája, 
Ahogy sietve, fekvéshez átöltözött. 
Illata, még ott leng a kisszobába, 
A könyvek és a szőnyegek között. 
Az ágya felett halk óra ketyeg, 
Egy nyitott könyv, zöld brokátba kötve. 
Öreg fakó kis kép, az anyja képe, 
Ezt is itt hagyta, nagyon sietve. 
Aki itt élt sokat írt, és szenvedett, 
Az elment innen – eltűnt mindörökre. 
  
2007. január           N. Kékedy Ibolya 
 

MECÉNÁS ÍZEK PESTI ÚTI PRAKTIKÁK 
NAGYNÉ KÉKEDY IBOLYA ROVATA  

PPÉÉKKKKIIFFLLII  
 

Hozzávalók:  
1 kg liszt 
3 dl víz  
3 dl étolaj  
3 dl tel 
10 dkg élesztő 
2 csapott evőkanál cukor 
1 evőkanál só 
 

A meglangyosított, cukrozott tejben az 
élesztőt megfuttatom, majd a liszthez 
adom, amelybe beleteszem a többi 
hozzávalót is. Jól összedolgozom, majd 
hagyom megkelni. Ez kb. fél órát jelent 
meleg helyen.  
Utána fél centis kört nyújtok belőle, amit 
tortaszelet mintájára, 12 részre osztok. 
Cikkenként kívülről befelé felgöngyölöm, 
és meggörbítve sütőlapra helyezem. Ízlés 
szerint lehet üresen vagy töltelékkel is 
készíteni. A tetejét felvert tojással 
megkenem, majd sajttal 200 C fokos 
sütőben pirosra sütöm.  
Kevesebb sóval és több cukorral édesen 
akár sütőlekvárral is készíthetjük. 

 
 

A legfinomabb sós töltelék hozzá:  
15 dkg darált párizsi  
10 dkg darált füstölt szalonna 
30 dkg főtt, összetört burgonya 
1 evőkanál tejföl 
só, bors ízlés szerint 
 
Az összetevőket összekeverjük és 
feltekerés előtt a tésztába 
adagolom. 
Igazán egyszerű és fenséges 
vendégváró falatokat kapunk.  
 

Jó étvágyat hozzá! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A receptet Antalné Margitka a 
Mecénás Klub tagja bocsátotta 
rendelkezésre. 

- ST - 

 

Üllői Harmónia Zeneiskola Szülői Egyesületén ámogatás
alkotó művészek felajánlották alkotásaikat árver . Kérjük, li

A képek megtekinthetők: www.h w.hu/licit 
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MECÉNÁS HÍREK 
 

KÖSZÖNTLEK ÜLLŐ! Már kapható Merczel Erzsébet RÁKÓCZI ORATÓRIUM 
1906-2006 üllői bemutatójának felvétele DVD-n illetve VHS-
en. Ára: 1500 Ft/db, amely az előállítás költségein felül a Merczel 
Erzsébet Alapítvány bevétele. Ha vásárol, akkor ezzel is 
hozzájárulhat a Merczel Erzsébet műveiből készülő kiadvány 
megjelentetéséhez. 

 

Majd hetven évig éltem Budapesten, 
 

Ma már tudom, hogy ki volt Üllő, 
olvastam a város verses történetét. 
Ismerem boltjait, tereit, utcáit 
és ismerem élénk művész életét. 
Szűk három hónap, s mintha mindig 
itt sütött volna rám a Nap! 
Szép volt a múlt, de sok holnap vár még 
fiatal üllői fák alatt. 
 
Majd hetven évvel minden tagomban 
tervezgetek a tavaszra várva: 
Itt madáretető, ott meg fű lesz 
és minden ablakban virágláda. 
Az előkertben is virág lesz és  
virág lesz a garázs oldalán, 
Olyan szép lesz minden, mint otthon… 
csak a lakcím lesz más a házfalán. 

 

egy igazi nagy szülői házban. 
Pesten tanultam, dolgoztam és szerettem 
mindent szűkebb Pátriámban. 
Volt úgy, hogy négy nemzedéknek 
adott a ház kényelmes otthont, 
Adott szépséget, harmóniát és 
adott sok munkát, adott sok gondot. 
 
Aztán múltak az évek, -megöregedtünk, 
lassan fogyatkozott a nagycsalád. 
A ház túl nagy lett, teher a nagy kert, 
és egyre kevesebb az élő jó barát. 
Hát gondoltunk egyet, nagyot és merészet: 
neki indultunk új fészket rakni! 
Új város, új kert, régi barátok, 
vajon nehéz lesz elfogadni? 
 
 
 

 
 

Két nemzedéket hoztunk magunkkal, 
velünk jött fiam és unokám. 
Itt köszönthet ránk már az újév, 
ami végre nyugodt is lesz -talán. 
S majd jönnek kedves, új szomszédok 
virágos nyarak, hóbundás telek. 
Úgy érzem jó lesz itt az élet 
új otthonom Üllő, szívből köszöntelek! 
 
2006. december                    - MH - 
entes diétázás a 
günk megóvása 
a fokhagyma, ha 
 szétrágunk, vagy 
ikus gyógyszerek 
 a természetes 
említett előnyök 
oleszterin szintet, 

 csökkenti a szívre 

zervezet építő és 
 sok fokhagymát, 

- Kékedy- 

Még egy érdekesség: Ta
év végén egy 74 
kanadai nyugdíjas 
ócskásnál vett 
festékfoltokból álló képe
dollárért /1000 Ft/, s m
úgy tűnik, a művet Jac
Pollock, az amerikai absz
festészet kimagasló a
festette, s értékét  100  m

dollárra becsülik. Teri Horton mi
megvette a képet még jót mulatott r
amikor otthon eltette egy polcra. 

1956) A második világhá-
ború utáni modern 
képzőművészet egyik 
botrányos figurája volt, aki 
képeit gyakran alkoholos 
dühöngései közepette 
alkotta meg. Amerikai festő. 
A harmincas években, Los 
Angelesben és New 
Yorkban tanult. Picasso és a  
szürrealizmus volt nagy hatással rá, majd 
fokozatosan eljutott az absztrakt  
expresszionizmusig,     amelynek      egyik 

Címe: No. 5.

ára az Üllőn 
citáljon Ön is. 

GYERMEKFOGLALKOZTATÓINKRA A KREATÍV ESZKÖZÖK
 GABI KÖNYVESBOLTBAN SZEREZTÜK BE!  
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KULTURÁLIS AJÁNLAT  

KEDVES ÜLLŐIEK! 

Ha kultúrával kapcsolatos 
közérdekű információja, 

közölnivalója, írásos emléke, rövid 
irodalmi műve, vagy hagyatéka 

van, küldje el nekünk, és mi 
lapunkban leközöljük. 

GABI PAPÍR ÉS KÖNYVESBOLT AJÁNLATA 

Norman Mailer: Várkastély a vadonban 

Egy második világháborús történettel, a Meztelenek és holtakkal – sokak 
szemében a valaha volt legjobb háborús regénnyel – indult Norman Mailer 
nagyszabású írói pályája. Káprázatos mesterművek, látványos köz- és talán még 
látványosabb magánélet, nagy bukások és harsány sikerek után a Várkastély a 
vadonban témája ismét a második világháborút kiváltó rettenet, az az eszelős 
megszállott, aki az emberiségre szabadította a gonoszt. Adolf Hitler. 
Ki volt Ő? Honnan jött? Miféle rontó varázs tette a világtörténelem 
legdémonikusabb figurájává? Személyét ma is döbbenettel vegyes kíváncsiság 
veszi körül, könyvtárakat töltenek meg a kérdések, a tudós elemzések, a 
találgatások. Norman Mailer a kutatómunkát regénye narrátorára, az első 
pillantásra is sátáni SS-hírszerzőre, Dietrichre bízza. És Dietrich megszállottan veti 
bele magát a Schicklgruber-Hiedler család száz esztendejének történetébe. 
Kutatásaiba még az olyan lázas verziók is beleférnek, miszerint a kis Adolf egy 
tizenkilenc éves zsidó kófic fattyaként jött a világra. A lebilincselően elborzasztó 
történet fölött mindazonáltal végig egy pokoli titok lebeg. A Sátán titka. 

DEKORÁCIÓS FESTÉS
GYEREKSZOBÁK, KÜLTÉRI FALAK DEKORÁCIÓJA,  

HIRDETÉSEK FESTÉSE  
Juhász László  06-20-534-4944

FELHÍVÁSOK 

ÜLLŐI ENŐ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ LAPJA   
Szerkesztőség: 2225 Üllő, Kistemető u. 1.   Tel: Sárándi Tibor 06-30-987-4747    klub@ulloimecenas.hu

 

Az ÜLLŐI NYOMDA vállalja bármilyen típusú 
nyomtatványának elkészítését a grafikai 

tervezéstől a kivitelezésig, rövid határidőre, 
korrekt árakkal. 

 

Boríték, levélp

Gara Gy

KÖSZÖNJÜK A 
TÁMOGATÁST! 

Gara György            /Üllő/ 

Kortye Vilmos      /Vecsés/ 

Hargas Gáborné      /Üllő/ 

Mezei Zsófia            /Üllő/ 

Továbbra is köszönettel 
fogadunk minden segítséget, 

felajánlást. 
 

Készíttesse
Az Ü

megren

Ér

TISZTELT VÁLLALKOZÓK! 
 

Alapítványunk alkalmi gyermekfoglalkoztatást, időszakos- és vándorkiállításokat 
szervez, kulturális folyóiratot szerkeszt és ad ki, de jelentősek a klubhelyi-

ségünk 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. 

Alapítványunk közhasznú szervezet, így a gazdasági társaság 
készpénzt, természetben vagy szolgáltatásként nyújtott adományt, 

a pozitív adóalapja 20%-ig a támogatás 100%-át leírhatja.  

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

Kérjük, támogassa a Merczel Erzsébet Alapítványt! 

Tel: N. Kékedy Ibolya 320-672, 06-70-771-8782;  Sárándi Tibor 06-30-987-4747 

 

ÖLCSÖNZÉS
gépkölcsönzőmben 4 éve nem változó  
r Ft kaució letételével várom tisztelettel 
yfelemet. Nyitva tartás: NON STOP 

 

a nagy nap? Olcsó bérlési díjjal nagyon 
koszorúslányi ruhák kölcsönözhetők. 
 egyeztetés szükséges! 

 

 út 146. / a kanyarban/ 
0-672      06-70-771-8782

 KÖZLEMÉNY 

KEDVES HIRDETŐK! 
Negyedéves kiadványunkba 

hirdetési felületet kínálunk 
olcsón, alapítványtámogatási 

igazolással, amely így az adóból 
leírható. 

Keressenek minket!  

HIRDETÉSEK   
 NYOMTATÁS: ÜLLŐI NYOMDA  NYOMDAVEZETŐ: GARA GYÖRGY  2225 ÜLLŐ, PESTI Ú
MECÉNÁS  AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB NEGYEDÉVENKÉNT MEGJEL

BÍZZA RÁNK MAGÁT ILLETVE CÉGÉT! 
apír, szórólap, névjegykártya, könyv, prospektus, 

üzleti és más nyomdatermékek. 
örgy nyomdavezető • 06-20-364-9298 

Üllő, Pesti út 216. 

n festményeket (portrét, tájképet, másolatot)!! 
llői Mecénás Művészeti Klub tagjai vállalják 
delésre festmények, grafikák és akár gobelinek 
készítését is olcsón, rövid határidőre! 

Kitűnő ajándék szeretteinek!!!! 
deklődni: Sárándi Tibor 06-30-987-4747 

GÉPK
15 éve működő műszaki 
bérlési díjjal, csak 20 eze

minden régi és új üg

Férjhez megy? Közeledik 
szép menyasszonyi és 

Időpont

Üllő. Pesti
Tel: 06-29- 32
T 216.  TEL: 06-20-364-9298 


