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Beszámoló 
az Üllői Mecénás Művészeti Klub 

2005. évi tevékenységéről 
 
 
   Röviden összefoglaljuk az ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB (ÜMMK) 
tevékenységét, tapasztalatait valamint azokról a jövőt illető elképzeléseket, amelyek döntő 
többsége tartalmukat és formájukat illetően spontán módon kerültek felszínre, ahol racionális 
keretek közé illesztettük őket. 
   Az Üllői Mecénás Művészeti Klub alakuló ülésére 2005. március 25-én került sor a 
Közösségi Házban, amelyre meghívást kaptak mindazok az üllőn élő alkotók, akikkel a 
Vargha Gyula könyvtár rendszeres és gondosan megrendezett kiállításai során 
megismerkedtem, tudtam róluk vagy ismeretség útján tudomást szereztem tevékenységükről. 
Célunk elsősorban az volt, hogy azokat az alkotókat, legyenek képzőművészek, irodalmárok, 
fotósok, kézművesek, kézimunkások vagy más művészeti ágban serénykedők, összefogjuk 
azoknak a mintáknak alapján, amelyeket az ország különböző tájegységein tapasztaltunk. 
   Az alakuló megbeszélésen – amelyen mintegy 20 fő jelent meg – hangsúlyozva volt a 
tehetség, a tehetség gondozásának mind erkölcsi, mind anyagi támogatása valamennyiünk 
érdekében s hogy jó úton járunk, azt a Mecénás Művészeti Klub több mint fél éves 
produktuma is bizonyítja. 
 
 
Ez a produktum az alábbiakat tartalmazza: 
 

Március - Pest megyei képzőművészeti pályázatra jelentkezés /Sugár Gábor,   
     Csorba Tamás, Sárándi Tibor, Zöldi Valéria/ 

Június 18.  - Gyűjteményes kiállítás a Vargha Gyula könyvtárban  
- Sárándi Tibor kiállítása a Vargha Gyula könyvtár galériájában 

Július 7. - Sugár Gábor festő 14 alkotásának bemutatása a GAG galériában  
     /Andrássy út 13./ 

Július 16. - Gyűjteményes kiállítás Szűcs Attila portáján a Fáczán étterem udvarán  
      (zenei kiegészítéssel) 

Augusztus 20. - Gyűjteményes kiállítás a Polgármesteri Hivatal udvarán zenével,  
    gyermekfoglalkoztatóval kiegészülve. 
- Az ÜLLŐI KRÓNIKA című verses füzet megjelenése 
- A Mecénás című kulturális tájékoztató megjelenése. (A klub saját  
    kiadása.) 

Szeptember 15. - Hera László fotókiállítása a Vargha Gyula könyvtár galériájában  
   (közös rendezvény) 

Szeptember 24.  - Gyűjteményes kiállítás Vámos Éva és Laza István portáján  
   (kiegészülve társművészetekkel: népzene, blues és rock zene, görög  
   és csángó táncház, kézműves bemutató, stb.) 
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- A „RÁKÓCZI 1906-2006” című oratórium megjelenése –  
    magánkiadás  

Szeptember 17. A Vecsési Művészeti napon csoportos részvétel (8 fő), ahol a  
   márciusban meghirdetet pályázatra készülők szakmai segítséget  
   kaptak Bálványos Huba Munkácsy díjas grafikusművésztől. 

Október 7.  A WTV Plusz 29  rögzítette  hat irodalmárunk verseit, prózáját a  
   Vargha Gyula  könyvtárban. 

Október 14. Érd – MŰVÉSZETEK SZERELMESEI tárlat pályázati anyagainak  
   leadása /Sugár Gábor, Csorba Tamás, Sárándi Tibor, Zöldi Valéria/ 

Október 15-16. Részvétel a Petőfi csarnokban megrendezésre kerülő kézműves  
   kiállításon és vásáron.  

Október 17. Érd – MŰVÉSZETEK SZERELMESEI tárlat zsűrizés -  
Csorba Tamás, Sárándi Tibor, Zöldi Valéria - egy-egy művel 
bekerültek a Megyei tárlatra és Sugár Gábor egy grafikasorozattal 
bejutott az Országos Esszencia kiállításra is. 

 
 
Egyéb – főleg Merczel Erzsébet tevékenységével kapcsolatos fellépések, írások, 
bemutatók:  
 

június/Gyömrő - Rákóczi szimpózium – Rákóczi 1906-2006 oratórium  

június/Üllő – Vargha Gyula könyvtár – Fekete I.: Bogáncs 

június/Kecskemét – kutyakiállítás – Fekete I.: Bogáncs 

június/Üllő – Harmónia Zeneiskola – Rep-rapszódia 

július /Monor – Országos nyugdíjas találkozó Rep-rapszódia 

augusztus/Üllő - Vargha Gyula könyvtár – Lélektől lélekig, Ima 

szeptember/Üllő – Vargha Gyula könyvtár – Maupassant vers 

szeptember/Monor – Katolikus kistemplom - Rákóczi 1906-2006 oratórium 

október/Monor - Az árvízkárosultakért koncert – Rep-rapszódia 

október/Monor - Vöröskereszt rendezvény – Rep-rapszódia  

 
   A rendezvények előkészületi (reklám és szállítás), lebonyolítási (megrendezés, részvétel) 
valamint utómunkáit (szállítás), a felmerült költségek egy részét a klub tagjai vállalták, de 
Vasadi István polgármester Úr, valamint a Képviselő testület anyagi támogatása is döntően 
befolyásolta sikerünket, ami abban nyilvánult meg, hogy a kiállításokhoz szükséges tárgyi 
feltételeket az Önök segítségével tudtuk megvalósítani. Ily módon rendelkezünk 
paravánokkal, paraván huzatokkal, alkotásokat kereteztünk, üvegeztünk, védőfóliát 
vásároltunk a rossz időjárási viszonyokra számítva, reklámtáblákat készítettünk, és 
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segítséggel az augusztus 20-i gyermekfoglalkoztatóhoz szükséges tárgyi feltételek is 
biztosítva voltak, stb. Mindezek mellett, ha nem is nagyszámban, de jelentkeztek olyan 
„támogatók”, akik ügyünk mellé álltak. (Gabi könyvesbolt, Csorba Marika - Papirfeldolgozó, 
Gavallér György, Nagycsaládosok Üllői Egyesülete, Dr. Kun Mária) s itt említem meg azt is, 
hogy szép számmal akadtak olyanok is, akik már a jövő évre felajánlották magánterületüket 
hasonló rendezvények megtartására. 
    Az intézmények, civil szervezetek szintén igényt tartanak az együttműködésre, így a Civil 
Központ, a Nagycsaládosok Egyesülete, a Vargha Gyula könyvtár, Közösségi ház, az óvodák, 
és az Árpád fejedelem általános iskola. Mindez a láthatatlan összefogás, azt eredményezte, 
hogy egy képviselő szavaival élve, nemcsak a Mecénás Művészeti Klub „robbant ki” az 
elmúlt időszakban, hanem utánunk „robbant” az igény is, amit az is bizonyít, hogy klubunk 
híre elterjedt és máris jelentkeztek kérések hasonló rendezvények lebonyolítására a 
környékbeli településekről, így Monorról, Gyömrőről, Mendéről, és Gyálról is. 
 
 
Úgy gondoljuk, mérföldkőhöz értünk 
 

   A fentieket figyelembe véve a következő „évadot” már nehezen tudjuk megoldani saját 
erőből. Szükségünk van nemcsak vezetőink, lakótársaink együttgondolkozására, hanem 
anyagi támogatásra is, amit elsősorban oly módon szeretnénk megoldani, hogy igénybe 
vesszük a törvényes lehetőséget. Folyamatban van egy háttér-alapítvány bejegyzése, amely 
terveink szerint biztosítja majd az anyagi bázist (minisztériumi, regionális, megyei pályázat, 
települési hozzájárulás a kiadásokhoz), amely a megnövekedett igények anyagi kiadásait 
biztosítani tudják, ezáltal lehetőséget ad elképzeléseink valóra váltására. Így nemcsak segítői, 
hanem hosszú távú meghatározói lehetünk településünknek a már működő kulturális 
intézményekkel karöltve. 
 
 
Terveink:  
 

      ALKOTÓHÁZ LÉTREHOZÁSA, ahol egy állandó és folyamatosan működő iroda és 
raktárhelység mellett nemcsak a múlt emlékeinek megőrzésében, nemcsak a jelen értékeinek 
felmutatásában és a jövő megalapozásában vehetünk részt, hanem szakköri és 
klubfoglalkozásokon belül átadjuk tudásunkat az ifjúságnak, az utánunk jövő generációnak. 
Az ALKOTÓHÁZBAN az Alapítványi hátérrel lehetőséget teremtünk a közép és idősebb 
generációnak is arra, hogy tudását átadja, lehetőséget biztosítsunk a sikerélményre, arra, hogy 
mindezeket országos szintre emelve, megismertessük Üllőt és önmagunkat.  
 
 

   Az Alkotóházban a Művészeti klub csoport-foglalkozásai, szakmai rendezvényei 
kapnak helyet, de a szakmai munkán kívül kis-színházi és egyéb rendezvények 
megszervezése pl. évzáró beszámolók, klub megbeszélések és állandó kiállítás 
létrehozása a terv. 
      Innen indulna ki a 2006-ra tervezett NYITOTT KAPUK/UDVAR GALÉRIA 
rendezvénysorozat, (amelyekre már a környékbeli településekről is várunk alkotókat, 
alkotócsoportokat), a helyi intézményekben vállalt programok, valamint a környékbeli 
településekre irányuló rendezvénysorozat. 
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      Itt ülésezne a MECÉNÁS KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ szerkesztő-bizottsága és itt 
kerülne sor az újság kivitelezésére. 
      Itt kerülne hálóra az Üllői Mecénás HONLAPjának anyaga, ami már az egész országot 
érinti és itt tudnánk megszervezni egy egész Pest megyét megmozdító két napos amatőr 
művészeti fesztivált - az ÜLLŐI KATLAN-t - és az egész országra kiható 
IRODALOMTEMETŐ-t, amely az asztalfiókokban és papírkosarakban lapuló irodalmi 
alkotásoknak adna lehetőséget a megmérettetésre. 
 

A Vecsési központú Plusz 29-es televízióval a rendszeressé váló irodalmi percek mellett, 
tervben van egy folyamatos képzőművészeti műhely felvétele és sugárzása is. De a jövőre 
nézve további közös kulturális terveink is vannak. 
 

   A felsoroltak megvalósítása folyamatos munkát vesz igénybe, de a nagyobb színvonalas 
rendezvények előkészülete akár éveket is.   
   Taglétszámunk növekedését és rendezvényeink színvonalát, annak emelkedését csak 
anyagi támogatással tudjuk megoldani. Erre nagy szükségünk van, nemcsak a magunk, 
hanem településünk, Üllő miatt is, mert földrajzi fekvése alkalmassá teszi, hogy 
KULTURÁLIS CENTRUMmá váljon, egy olyan központtá, amely nemcsak szellemi, 
hanem anyagi többletet is tudna teremteni az itt élők számára.  
       
 
Üllő, 2005. december 22. 
 
            
 

Merczel Erzsébet     Sárándi Tibor 
                                elnök                kreatív vezető 
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