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Beszámoló
az Üllői Mecénás – Merczel Erzsébet Alapítvány 

2014. évi tevékenységeiről.

Az  Üllői  Mecénás  Művészeti  Klub  továbbra  is  kiemelt  feladataként  tekinti  a  fiatalok
megkeresését, támogatását. Kilenc éves tevékenységünk során többen kerültek kapcsolatban
azzal a kultúrával, ami ugyan amatőrnek mondható, de soha nem lehet tudni, hogy mikor éri
el  azt  a  határt,  ami  már  a  hivatalos  művészet  mezsgyéjét  jelenti.  Más  társadalmi
szervezetekkel szívesen működünk együtt,  részt veszünk programjaikban és segítő művészi
tehetségünkkel  felkérésüknek  igyekszünk  eleget  tenni.  Örömmel  veszünk rész  városunk 5
óvodai foglalkoztatásában, szakköreink is új tagok bevonásával igyekszik átadni mindazokat a
tudásokat, amit az évek során megszereztünk. Elősegítettük a Napraforgó óvoda TÁMOP -7
felhívását,  ahol  egy  hét  alatt  hat  klubtag  vett  részt  naponkénti  foglalkozással.  Hetedik
alkalommal  rendeztünk  gyermekrajz  pályázatot  ahová  426  pályázat  érkezett  be.  Innen  is
látszik, hogy gyermekeinket magas fokon érdekli a művészeti tevékenység. Megemlíteném
Kostyalik Tímeát, aki fáradhatatlan munkájával nagyrészt hozzájárult a díjkiosztó ünnepség
díjainak  elkészítésében.  Szakmai  fejlődésünk  érdekében  részt  veszünk  a  vecsési  alkotó
táborral, amit Görög Béla festőművész vezet. Iskolai foglalkoztatás a DÖK-nap alkalmával ott
is jelen vagyunk. Vendék kiállítóként meghívtuk a Gyömrői Selyemfestő Kör tagjait Várnay
Krisztina  és Jakab András  vezetők szervezésében.  Részt  vettünk az I.  Üllői  Sportválasztó
napon kiállítással és játékos kvíz vetélkedőnkkel közösen a Haver-Kupa vezetőivel. A Vargha
Gyula  Könyvtár  tíz  éves  kiállításán  is  ott  voltunk,  amit  Jónás  Csaba  könyvtárdolgozó
kiemelkedő munkája során megismerhettük a névadó életét  és a könyvtár  munkásságát  is.
Nagyszabású Haver-Kupa szervezésében is részt vehettünk, ami cca. 600 sportolni vágyó és
szerető  embert  mozgatott  meg  a  sportpályán.  Kiállításaink  során  megismerkedhettünk  a
„Szenvedélyek c.” Békési István és Lichtenberger Dóra kiállítókkal. Csülök Fesztivál,  ami
már  hagyománnyá  vált  ott  is  jelen  voltunk  nem kevés  sikerrel,  ahol  elnyertük  a  Magyar
Nemzeti  Gasztronómia  Szövetség  Budapest  és  Környéke  különdíját.  A  Gyömrői
Lecsófesztiválon kiállítással és árusítással színesítettük a programot. Az Önkormányzat által
rendezett, és támogatott, augusztus 20-i Hagyományőrző rendezvényen meghívott kistérségi
kiállítókkal  és  a  mecénás  klub  kiállítóival  nagyszabású  ünnepség  keretében  kilencedik
alkalommal  sikerült  az  idős  emberek  megvendégelése  is.  Ezt  követte  a  Mihály-napi
Sokadalom egész napos programja, ahol kiállítással és bemutatóval voltunk jelen. Civil Érték-
nap  alkalmával  a  Sportcsarnokban  rendeztünk  rajzversenyt,  kiállítást  és
gyermekfoglalkoztatót.  Gyálra  kéthetes  kiállításra  hívtak  meg  bennünket,  amit  örömmel
elfogadtunk.  Ajándékként  Viczkó  Ferenc  klubtársunk  a  Közösségi  Központ  makettjével
köszöntük  meg  a  meghívást.  A  II.  Roma-nap  alkalmával  részt  vettünk  kiállítással,
gyermekfoglalkoztatással, főzőversennyel egybekötve.
Önálló kiállítással Gera Béla Miklós festőművészünk, és Evarics Györgyné mézeskalács és
bábkészítőnk kiállítását láthattuk a Közösségi Központ kiállító termében. Nagycsaládosoknál
tartottunk  mézeskalács  és  babavarrás  foglalkozást.  Nyitott  kapunk  éjszakáján  kiállítást
láthatott a közönség Evaricsné munkáiból, ugyancsak a Monori Vigadó és Könyvtárban két
hetes  kiállítást  láthattak  a  kiállítást  kedvelő  vendégek.  Volt  koszorúzásunk,  gyertya-
gyújtásunk, mindenki karácsonyunk, ahol minden évben illatos forralt borral, teával és zsíros
kenyérrel látjuk vendégül mi mecénások az ünneplőket. A Mézeskalács Fesztiválon lett II.
díjunk is.
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Mindezek  a  tevékenységeink  az  Önkormányzat  segítsége  nélkül  nem valósulhattak  volna
meg. Köszönet a Képviselő Testületnek, mindazoknak akik, elismerik, hogy ez a művészeti
tevékenység számunkra „szerelem” és szívvel lélekkel tesszük a dolgunkat ennek érdekében.
Továbbra is legfőbb feladatunk, célunk, hogy minél több színvonalas kiállítást rendezzünk,
gyermekeinket terelgessük a művészetek felé, hogy a felvállalt feladatainkkal örömöt tudjunk
szerezni, és hitünkkel és erőnkkel szolgáljuk a művészetkedvelőket.
Meg szeretném köszönni az Önkormányzat 2014. évi támogatását, ami hozzásegített céljaink
eléréséhez, és kérjük a 2015. évi költségvetésünk szíves támogatását.

                                           

                                          Tisztelettel: Nagyné Kékedy Ibolya elnök

Üllő, 2014. december 29.


