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 végül 1891-ben augusztus 20-a lett a nemzeti 
ünnep, amit munkaszüneti napnak is minősítettek. 
A vasúthálózat bővítésével vidékről akár több 
százezren is a fővárosba érkeztek, a budai várat 
ellepték az ünnepi viseletbe öltözött emberek. A 
körmenet mellett kialakult a budapesti vásár. Az 
újságokban megjelentek a „Szent István-napi 
vásár” hirdetések, az üzletek pedig teli polcokkal 
várták a látogatókat. Ez egészen az 1940-es évek 
végéig kitartott, csak a Rákosi-rendszerben szűnt 
meg. A 20-as évek végén éledt fel újra az 
aratóünnep is. De az új kenyér jelenléte csak fél 
évszázad múlva vált meghatározóvá.  
Az első világháborúban és az azt követő Horthy-
rendszer éveiben a nagyszabású ünnepségek 
elmaradtak. Néhány évnek kellett eltelnie, hogy az 

 új politikai rendszer 
kialakítsa az államiságot 
szimbolizáló ünnepet. Ekkor 
fektették le augusztus 20-
nak, mint nemzeti ünnepnek 
az alapjait. A korábbi 
szokások közül megőrizték a 
Szent Jobb körmenetet, a 
lóversenyt, amelynek tétje a 
Szent István-díj volt és az 
ünnepi mulatságot,   amelyet 

rengeteg programmal bővítettek ki. Az új és a ma 
is létező szokások közé beemelték a tisztavatást, az 
ünnepélyes őrségváltást, a néphagyományok 
ápolását és a tűzijátékot.  
A két világháború között a körmenet továbbra is 
a várban zajlott. Az államiságot szimbolizálta a 
budapesti Szabadság téren 1928-ban felavatott 
ereklyés országzászló, amely a megemlékezések 
központi helyszínévé vált. Talapzatát a történelmi 
Magyarország jelentősebb pontjairól összegyűjtött 
földből építették. A következő években több száz 
településen avattak országzászlókat, ezek a 
történelmi Magyarország egységét hirdették. Szent 
István ünnepe így a revíziót, a korszak 
legfontosabb követelését jelenítette meg. Évről 
évre bőséges program várta a több százezres 
nézősereget. Augusztus 20., mint nemzeti ünnep a 
Horthy-rendszerben vált a magyarság egyetemes 
ünnepévé. Nemcsak határon túl, hanem a 
kivándorolt magyarok is megemlékeztek az 
államalapító királyról.  
A második világháborút követően a Rákosi-
diktatúrában új arculatot kellett találni az 
ünnepnek. A felújított Szabadság hidat 1946-ban 
augusztus 20-án adták át, s ezzel újra elindult az 
ünnep. Kezdetben a körmenet is folytatódott, de a 
publicitása kisebb volt, mint korábban. Gyökeres 
váltás a diktatúra kiépülésével, 1948-ban 
következett be, és a régi elemek közül többet is 
felhasználtak, csak a külsőségeket alakították át. 
Megmaradt a tisztavatás, megtartották a tűzijátékot,

 
 
 
 
 

Az államalapítás ünnepe a körmenetből nőtte ki 
magát, azonban a Szent Istvánra való 
emlékezésnek ezeréves hagyománya van. 
Augusztus 20-án I. István szentté avatásának 
napjára (1083. augusztus 20.) emlékezünk, amely 
1991-től Államalapító Szent István napjaként ismét 
hivatalos állami és egyházi ünnep lett. A 
történelem során azonban Szent István alakja és 
augusztus 20-a mindenki számára másként 
értelmezett és ideologizált ünneplést jelentett.  
A középkorban az egész Kárpát-medencében élt 
Szent István kultusza, amely a török hódoltság alatt 
tűnt el. Fontos eleme volt a búcsújárás és az 
Aranybullában (1222) is meghatározott „szent 
király ünnepe”, amelyet Székesfehérváron 
tartottak. Mária Terézia idejében, uralkodói 
közbenjárással 1771-ben Raguzából (ma 
Dubrovnik, Horvátország) Bécsbe, majd Budára 
került a Szent Jobb ereklye. A királynő rendelete 
értelmében az időközben elpusztult Zsigmond-
kápolnában őrzött ereklyét évente hat alkalommal 
lehetett közszemlére állítani, köztük augusztus 20-
án. Rendelete egyben nemzeti ünnepnek 
minősítette Szent István napját.  
Az ünnep alapjait viszont csak az 1818-ban először 
megtartott körmenet fektette le. A körmenetnek 
egészen a második világháború végéig a budai vár 
adott otthont. Az 1848-49-es szabadságharc után 
több, mint tíz éves kényszerszünet következett be, 
mivel a Bach-korszak betiltotta. Az enyhülés vetett 
véget a tilalomnak 1860-ban. Ezután augusztus 20-
a egyre népszerűbbé vált. A 19. század végén a 
Monarchiában igény merült fel magyar nemzeti 
ünnep megalkotására. Hosszas parlamenti vita után 

ezen felül kultúrműsor, díszelőadás és hasonló 
mulatság szórakoztatta a népet. A körmenetet 
viszont a kommunizmus berendezkedése után 
betiltották negyven évre. Az ünnepnek új nevet 
adtak. 1948-ban megszületett az új kenyér ünnepe 
elnevezés, mint központilag előírt szóhasználat. 
Majd 1949. augusztus 20-án életbe lépett 
alaptörvény tiszteletére az alkotmány ünnepe 
dominált. Az ötvenes évek elején a programok 
megrövidültek, és a tűzijáték is elmaradt, helyette a 
Gellérthegyen csak tábortűz volt. Viszont a korszak 
vívmánya a kitüntetés-adományozás – 
művészeknek, népművelőknek –, amely ma is 
létezik.  
A Kádár-kormány 1956. november 4-én Magyar 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányként 
definiálta önmagát, ennek megfelelően minden 
évben munkás-paraszt találkozót tartottak. 
Megjelent az avatás: pályaudvart, iskolát, gyárat, 
üzemet, szállodát, lakótelepet, utat avattak. A 
szórakoztató műsorok repertoárja a hatvanas évek 
közepén bővült látványosan, többek között 
újjáéledt a tűzijáték, egyre jelentősebb lett a vízi- 
és légi  parádé,  Debrecenben pedig megszületett  a 
virágkarnevál. 
Folytatódtak az olyan 
hagyományok is, mint a 
zászlófelvonás és a 
tisztavatás a Kossuth 
téren, a néphagyomá-
nyok  bemutatása   és   a    
szórakoztatás. Ebben az időszakban István király 
személye is felbukkant. Augusztus 20-át az 
államalapítás, az alkotmány és az új kenyér 
ünnepének tekintették. A körmenet továbbra is tabu 
volt, egészen 1989-ig, amikor hosszú évtizedek 
után a Bazilikánál megrendezték az „elsőt”.  
A rendszerváltás után három nemzeti ünnepünk 
lett, de ismét augusztus 20-a lett a hivatalos állami 
ünnep. A program a zászlófelvonással indul, majd 
a tisztek felavatásával folytatódik a Kossuth téren. 
A tisztek elvonulnak a történelmi zászlók, köztük 
az 1956-os forradalom lobogója előtt. Nem 
hiányozhat a tűzijáték, a vízi- és légi parádé 
valamint a nyolcvanas évek közepén megszületett 
mesterségek ünnepe a budai várban. A körmenet a 
Bazilikánál zajlik, a szertartásnak immáron 
kihagyhatatlan eleme a kenyérszentelés.  
Jelentős ünnepségek az ezredfordulón voltak, 
2000-ben avatták ortodox szentté István királyt, és 
bővítették ki a körmenet útvonalát is. 
 

Forrás: Antalóczy Adél  
Augusztus 20., az ünnep kialakulása  
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Augusztus 20. – a magyarságunk 
legnagyobb ünnepe 

- Sárándi -
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Nagykőrösi kézműves tábor 
 

Tavasszal az a megtiszteltetés ért, hogy meghívtak a 
Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Kézműves 
Alkotótáborába, Nagykőrösre, június 23-tól 29-ig. A 
tábornak 19 éve ad otthont Nagykőrös. A Toldi Ferenc 
Szakközépiskola példaértékű lehetne sok-sok településen 
tiszta, rendezett környezetével, parkjával- és amit ki kell 
hangsúlyozni- az akadálymentesített lépcsőivel, 
mellékhelyiségeivel. A kerekesszékkel közlekedők 
számára is tökéletes és biztonságos. 
Megérkezésünkkor a tábor szervezője, mindenki Irénke 
nénije várt minket is ugyanúgy, mint a többi résztvevőt. 81 
évesen szervezi végtelen odaadással, szeretettel a 
nagykőrösi mozgáskorlátozottak életét. Mosolyogva, jó 
szóval, hihetetlen energiával. A „régi táborlakók” már alig 
várták, hogy barátaik, sorstársaik megérkezzenek. 
Sok-sok vonzó program várt mindenkit. Az 
elhelyezkedéshez, a bőröndök mozgatásához is kaptunk 
segítséget, a városból érkezett fiatal segítőktől, akik Irénke 
hívására jöttek. 
A hétfői nap pihenéssel kezdődött és beszélgetéssel, majd 
ismerkedéssel folytatódott. Kedden kezdődött a csoda. 
Példamutatás összefogásból, egymás segítése türelemmel, 
nagy-nagy szeretettel. Reggeli után kezdődtek a kézműves 
foglalkozások. Hosszú asztalok mellett sok-sok szép 
dolgot készítettünk, jó kedvvel, egymás sikerének, szép 
munkájának örülve, hiszen egy-egy baleset után felépülő, 
vagy születése óta sérült ember is szeretheti a szépet. 
Megtalálja az örömét az alkotásokban. Bizony született 
olyan levelezőlap, amelyre 15 szem sárgaborsó került. 
Megható volt Laci öröme, hiszen ő is dolgozott. Súlyos 
balesetet élt túl és a ”szeretnék valamit csinálni” volt a 
jelszó. Irénke csapata mindenütt ott volt. Mindenkinek 
jutott segítő, aki dolgozni akart, vagy új dolgot szeretett 
volna megtanulni. A táborban 17 gyermek  volt,  kicsik  és 

 
nagyok. A nagyobbak boldogan ültek le egy-egy munka 
mellé. A sok-sok érdekes munka között lehetett válogatni: 
üvegfestés, szalvétaképek, gyöngyfűzés, fafaragás, 
különböző hímzések. Termésképek, cserépfestés. 
Közben a tornateremben párhuzamosan zajlottak az 
ügyességi versenyek. Kislabda dobás, kapura rúgás, 
kerekes-székes verseny. Az esti programok is jól 
szervezettek, gördülékenyek voltak. A szalonnasütéstől a 
mexikói úti beszámolóig minden volt. A párhuzamos 
nappali programok között lehetett és érdemes is volt 
válogatni. Volt tiszakécskei fürdés, lovaglás és aki akart, 
maradt a táborban kézműveskedni. 
Csütörtöktől már az iskola dolgozói jöttek megnézni a 
készülő alkotásokat. Pénteken már a nagykőrösiek is 
bejöttek érdeklődni. 
Szombaton, reggeli után mindenki asztalra rakta az 
elkészült munkáját és a zsűrizés után sok-sok munka 
cserélt gazdát szeretetből, barátságból, vagy odatettük a 
tombolanyeremények közé. 
A szombat délutánt pihenéssel töltöttük, hiszen a 
búcsúeste következett. 200 ember számára terítettek és itt 
is a szervezett, pontos munkát láttam. 
A „régi táborlakók” műsort szerveztek, ami nagyon jól 
sikerült. Megköszönték Irénke munkáját, az iskola 
dolgozóinak és Nagykőrös városának segítségét. Vacsora 
alatt és után az egyik „táborlakó” édesapja és zenekara 
fergeteges zenét játszottak. Volt is hatalmas mulatás, 
táncolás kerekesszékkel, vonatozás, aki tudott, táncolt, aki 
nem, az énekelt és a ritmust verte. 
A város sok cége adott ajándékot a tombolához, sok szép 
nyeremény került kisorsolásra. Jókedvű, emlékezetes este 
és emlékezetes hét van mögöttünk. 
Szép volt, az emberség, a szeretet, az összefogás szép 
példáját láttam. Így kellene ezt minden településen. 
Köszönet érte a szervezőknek. 

- Gál Judit -

Kiállítás a Mag házban 
 
A Monor és Vidéke Alapítvány rendezésében meghívást 
kapott a Mecénás Művészeti Klub is a Monor és környéki 
alkotók Gyújtóláng II. című kiállítói közé, melynek 
helyszíne a maglódi Mag ház, amely a nagyon szép 
művelődési házában található. 
A különböző kiállító művészek alkotásai között- a 
teljesség igénye nélkül- az alábbiakat láttuk. Babos 
László: Régi kaszinó Maglódon és Maglódi vasárnap című 
festményei Maglód múltjából adtak ízelítőt. Két 
meghökkentő festményt állított ki Kiss Adél 
festőművésznő, Találkozás egy angyallal és Stigma címen.
Különösen érdekesnek találtam Osváth Helén: Kőakt című 
festményét, mely festett mivolta ellenére valóban 
szoborszerű hatást keltett. Találtunk Detzky Júliától is 
három remek akvarellt. Detzky Júliát nem kell bemutatni, 
hiszen nagyon híres festőművésznő. 
Remekbe szabott kisplasztikákat hozott Zsombor Árpád is, 
akinek a munkáit már én is megcsodálhattam a vecsési 
Jam-Házban. 
A sok érdekes munka 
között kiállítottak az 
Üllői Mecénás Klub 
alkotói is. Sárándi Tibor 
különleges technikával 
készült ló portréja 
nagyon érdekes. Gál 
Judit is kiállította 
magokból készült 
alkotását Flamingóvirág 
címmel. Szintén a 
Mecénás Művészeti Klub 
festőművészének,  
Sugár Gábornak is találkoztunk a képeivel, amelyeket a rá 
oly jellemző stílusról már messziről felismertünk. 
Nagyon tetszettek még Laczó Tamás lovakról készített 
grafikái, melyek nagyon szépen kivitelezett munkák. 
A kiállítóterem vendégkönyvéből láthattam, hogy a 
Maglódon lakók milyen nagy számban érdeklődnek a 
kiállító művészek munkái iránt és meg is tisztelik 
jelenlétükkel a kiállítást. 
A Kiállítás hétköznapokon 730 és 1730 között, szombaton 
pedig egész nap látogatható a Maglód, Fő út 2-6. szám 
alatti Mag házban.  

- Tömöryné Varga Judit -

Falunap Káván 
 

A Mecénás Klub még idén februárban meghívást 
kapott a kávai falunapra június 15-ére. A programok 
már reggel 8 óra körül kezdődtek. A Mecénás Klub 
színes kiállítással érkezett a rendezvényre. A 
művelődési ház előtti ligetben árusok kínálták 
portékáikat, sőt kisebb társaságok bográcsban főztek 
„ebédre valót”. 
A Klub az általános iskola tornatermében kapott helyet 
a kiállítás számára, de ugyanezen épületben volt 
allergiavizsgálat és gyógyhatású termékek bemutatója 
is. A Klubból viszonylag sok kiállítónk volt. Így- a 
teljesség igénye nélkül- Antal Istvánné makramékat, 
Bognár István faragásokat, Darab Anikó akvarelleket 
hozott, Gál Judit termésképeket és különböző, 
magvakkal gazdagon díszített használati tárgyakat, 
batikolt terítőket, Némethné Dudás Zsuzsa több új 
patchwork munkát is kiállított, Robitsek Ibolya újabb 
festett üvegeket, sőt tájképeket is kiállított, továbbá 
olajfestményekkel és más képzőművészeti 
alkotásokkal volt még jelen Sárándi Tibor és Sugár 
Gábor.   
A látogatók dél körül kezdtek sűrűbben jönni és nagy 
érdeklődéssel nézték végig az alkotásokat. Figyelemre 
méltó, hogy ha arányaiban nézzük a rendezvényen 
megjelent tömeget, a mintegy 700 fős Káva 
lakosságának csaknem fele megtisztelte jelenlétével a 
június 15-ei falunapot. 

- Oltványi János -

Gyűjteményes kiállítás az 
Etele úton 

Magyar Városok - Magyar Művészek 
Képzőművészeti Kiállítás keretében 15 város 
művészeti képviselői lettek felkérve, (festészet, 
grafika, kisplasztika) akik művészetükkel fémjelzik 
városuk kulturális - művészeti életét. Üllőt négy 
alkotó képviselte, - De Villa Ernesto Celeste, 
Sárándi Tibor, Sugár Gábor és Zöldi Valéria, 
akiket Kissné Szabó Katalin polgármester asszony 
kért fel a részvételre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A kiállítás megnyitója 2008. június 20–án volt 
Kelenföldön a Budapesti Művelődési Központ 
Galériájában. A színvonalas megnyitó műsor után a 
kiállítás főszervezője Berki Ibolya köszöntötte a 
megjelent vendégeket és a kiállítás jelenlévő 
résztvevőit. Talán Üllőről jöttek a legtöbben 
megtekinteni a kiállítást és elbeszélgetni az 
alkotókkal. Úgy gondolom, hogy minden művész 
számára, legyen az amatőr vagy hivatásos, nagyon 
fontos minden hasonló bemutatkozás. Nem csak az 
egyéni visszajelzés miatt, hanem ezzel vihetjük 
hírét annak, hogy városunkban is élnek és alkotnak 
művészek. Bár az üllői alkotók művei maguk 
megtölthetnék az egész művelődési központot, 
mégis jó volt látni, hogy más településeken 
dolgozó művészek milyen alkotásokkal képviselték 
lakóhelyüket. Nagyon érdekes és sokszínű kiállítást 
láthattunk, ahol mi, akik rendszeresen járunk 
hasonló rendezvényekre ismerős alkotók munkáját 
is megcsodálhattuk.  
Köszönjük a lehetőséget a szervezőknek és 
reméljük még sok hasonló rendezvényen 
képviselhetjük majd a közeljövőben is városunkat.  

- Sárándi -

Nagyot haraptunk a malacba 
 
Bizony kérem, fogtuk ezt az egyébként nem túl 
szimpatikus állatot, kikanyarítottunk belőle egy nagy 
darabot és fesztiválos körülményekre hivatkozva jól 
teleettük magunkat. Éljen hát május 12-e!  
  A viccet félretéve a Mecénás Klub idén is jelen volt a 
III. Csülökfesztiválon, mint állandó tettestárs, éberen 
őrködve afelett, hogy a kulináris élvezetek mellett, a 
vizualitásnak is teret adjon, kiállítással, rajzversennyel 
biztatta alkotásra a néha kicsit átfüstölődött, vagy 
enyhén pirospaprikás arcú gyerkőcöket. Bár reggelünk 
nehezen indult, (ha valaki tud önműködően felépülő 
sátort olcsón, kérem, írjon a klub címére!) de megérte 
a fáradságot. Talán mondanom sem kell, a gyerekek 
legalább olyan lelkesek voltak, mint kondérok felett 
görnyedő szüleik. A munka a következőképpen folyt: 
leültünk, (lecsúszott egy falat), elképzeltük, (lecsúszott 
egy falat), törtük a fejünk, (lecsúszott egy falat), 
rajzeszközt ragadtunk, (még mindig csupa zsír néhány 
ceruza), és papírra vetettük a számunkra fontos és 
aktuális dolgokat. Csak úgy repkedtek a színes ötletek, 
arról ki mi lesz, ha felnő, ki melyik várost szereti 
legjobban, na és persze a legkisebbek szálkás 
házikóiról, és a rászálló óriás pillangóiról sem szabad 
megfeledkezni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Külön gratuláció a verseny győzteseinek, de ne 
bízzák el nagyon magukat, mert a többiek már 
megkezdték felkészülésüket a jövő évre!  

- Darab Anikó - 
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Darab Anikó 
Kezelési útmutató halott-tulajdonoshoz 
  
Valaki ül a vállamon, ez van, bevállalom. 
Érzelmi fogyatékkal élek, velem van  
egy holt lélek. 
 
Nappalra persze leveszem, kis ládikába teszem 
és akkor bizony ott vagyok Én.  
Egy élő, lélegző lény. 
 
Feszengve beszélsz hozzám, félsz. 
Szinte szégyelled, hogy élsz. 
Arcom fürkésző tekintetek lesik, 
de nyugodtan  kérdezz, ha jólesik. 
 
Nem. Te nem vagy olyan. 
Mert mi van, ha épp most esik össze? 
Ha nekem akar beszélni róla? 
Te inkább kibújnál alóla. 
 
Először is: 
Nézz a szemembe! 
Könyörgöm, ne sajnálj! 
Tudd, de nyomát ne keresd. 
Adj tanácsot, ha kérem, de a veszteséget 
majd én lemérem, s a számlát  
is benyújtom. 
 
Ne akarj cinkosom lenni. 
Nem érted. Nem tudod milyen. 
Hadd legyen az én gondom, 
s ha jólesik, majd akkor elmondom. 
 
Más: Az élet bizony megáll, 
s az idő sem segít semmit. 
A közhelyekről ennyit. 
Ami történt, megtörtént. 
 
Halottam van, vállamon egy  
egy túlvilági lélek. 
Jó szántamból nevetgélek. 
Emlékeztetnélek: 
Én még élek. 
 
 
 

Vass Gyöngyvér 
Ti nem ismertek 
 
Ti nem ismertek Engem még, 
Íme, hát ez volnék: 
Fáklya fénye vagyok, mi remegve ég, 
Sólyom szárnya vagyok, mit simogat az ég, 
Folyó medre vagyok végtelen kanyargó, 
Száraz fa ága mit belepett a hó. 
 
Ti nem ismertek Engem még, 
Íme, hát ez volnék: 
Tikkasztó melegben a hűsítő jég, 
Pára, mit a föld lehelt ki rég, 
Ezüst csillogása esthajnalcsillagnak, 
S az út mutatója, hol a bátrak laknak. 
 
Ti nem ismertek Engem még, 
A táguló világ felrepíti testem, 
S szállok a végtelenen át, 
Itt hagyva Földet, és Hazát, 
S ha egyszer visszajövök Én, 
Szikrázó nap leszek a teremtő egén. 

 

 
Béky Gellért  
Az üllői ezüstjegenyék 
 
Visszamegyek kisfalumba, Üllőre 
mezítlábas, ezüstfenyős dűlőre. 
Csakhogy éppen város lett ám belőle, 
nagyot lépett az időben előre. 
Üllőt Árpád fiának mondják bizton: 
Árpád törzséé volt erre a birtok. 
Tizenkilenc évig éltem én itthon 
/sose csináltam én ebből nagy titkot/ 
 
Idevezet Pest felől az a híres 
Üllői út : Kosztolányi szép míves 
rímekben megénekelte és színes 
emlékét hagyta. Üllő maga kincses 
avar sírok fölé épült már régen: 
a népvándorlás díszíti regékkel. 
Szüleim ketten és egyik nővérem 
szintén itt nyugszanak nagy békességben. 
 
Káma, Etil vize hull a Dunára: 
Árpád, Üllő, török kor, Buda vára.. 
Török-tatár, zsoldos dúlása járta, 
hosszú múltjának drága volt az ára. 
Üllő tavaly óta város és büszke, 
ódon hír- s történelemben nincs szűke: 
Gyömrő, Sülysáp a Tápión feküsznek, 
de ízes macuskát csak Üllőn sütnek. 
  
Áldassék az Atya-Fiú-Szentlélek, 
ki megadja bő kegyelmét hívének 
s hozzá remény fogantyúját esmégen 
Jezsuita rendben, szép öregségben. 
 
Tahi, 2006. augusztus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darab Anikó 
Metafora 
 
Kinevetsz, mindig is ezt tetted. 
Keseregsz, mit tegyek, a dekadencia 
a Te igaz szerelmed. 
 
Szimbólum vagyok, megegyezésen alapuló,  
nyelvi kép, még csak nem is prototipikus. 
Nulla manifesztáció, neked mindig is ez volt a jó. 
 
Unlak. Ez a szemantikai kategóriád,  
bár még nincs, oly topik mely ne utalna terád, 
- Na, jó, megfőzöm még az utolsó teád – 
Ezen tényleg ne múljon semmi.  
 
Jelentésem, hű, hát ez kissé bonyolult, 
nem, nem fogalmi kategória vagyok,  
hanem tárgyi, vagyis inkább emberi, 
metonimikus, bocs, de nekem érintkezés kell.  
 
- Hozom, hozom, nyugi, nem fog kihűlni!- 

 
Vass Gyöngyvér 
Csend 
 

Néma gondolatod vad dallamot penget, 
Gitárod húrjain gondtalan az ének, 
Suttogó csend zaját átadod a szélnek, 
Nesztelen lépteit hallgatod a csendnek. 
 
Átadod, hadd vigye szerte a világba, 
Olvadjon csend zaja vízben, napsugárba, 
A fénytelen lesz fényes, a csend lesz beszédes, 
Megtudhatod tőle, mi lelkednek édes. 
 

Ne siess Kicsilány! 
 
A budapesti tömegközlekedés nem arról híres, hogy 
unalmas lenne. Ha a felelőtlen utazó elfelejt könyvet, vagy 
valamilyen zenelejátszót vinni magával, akkor sem fogja 
végigaludni az utat, ami persze állva nem is könnyű 
feladat. Nemrég örömmel konstatáltam, hogy utazás 
közben nem csak bambulni, és figyelni lehet az embereket, 
hanem alkalomadtán beszélgetni is velük.  
Néhány napja a négyes-hatos villamoson leült velem 
szemben egy olyan tízéves forma kislány, láthatóan 
Down-kóros. Szélesen elmosolyodott a látványomon, 
ugyanis egy barátnőmhöz készültem kórházi látogatásra, 
és a kezemben egy színes lufikból kialakított virágot 
formázó csokor volt. A Kicsilány nem tudta mosolygását 
elfojtani, és édesanyja rosszalló pillantásait figyelembe 
sem véve, megszólított.  
-- A Néni ajándékba kapta ezt a sok lufit? 
-- Nem. -- válaszoltam -- Én viszem ajándékba egy 
barátnőmnek, aki kórházban van.  
-- Én is sokat voltam kórházban – folytatta – de ennyi lufit 
sosem kaptam.  
-- Te miért voltám kórházban?- bár nagyjából egyértelmű 
volt számomra az ok, a válasz mégis tarkón csapott. 
-- Mert buta vagyok. –felelte a kislány, úgy mintha a világ 
legtermészetesebb dolga lenne, amit mond. Olyan 
értetlenül nézhettem, hogy mimikámból még ő is 
megsejtette bizony nem erre a válaszra számítottam, ezért 
rögtön magyarázkodni kezdett.  
-- Teccik tudni, nekem van egy betegségem. Úgy hívják 
Down-kór. Ettől a betegségtől, én nagyon lassú vagyok. 
Nem értem meg elsőre, amit mondanak nekem és 
megtanulni sem nagyon tudok semmit, amit az iskolában 
mondanak nekem. Ezért most olyan másfajta iskolába 
járok, ahol csak ilyen buta gyerekek vannak, mint én.  
Egyre jobban kezdtem megdöbbenni. Anyukája arca 
kezdett rosszallásból, ijedtségbe váltani. Én bevallom 
őszintén olyan zavarba jöttem a választól, hogy talán még 
el is pirultam. Valamivel fel kellett oldanom a helyzetet, 
ezért egy újabb meglepetéssel rukkoltam elő.  
-- Szerintem meg az emberek a buták, akik ezt mondták 
neked. Most a kislány pirult el és anyukájára nézett, aki 
viszont felém sandítva várta a folytatást.  
-- Gondolj csak bele, azoknak az embereknek, akik azt 
mondják neked lassú vagy mennyi baja van azzal, hogy ők 
gyorsak. Nekik folyton rohanni kell. Te viszont ráérsz. Ők 
sietnek mindenhova, te viszont ráérsz olyan gyorsan 
megcsinálni mindent, ahogy tudod. Én a helyedben kicsit 
örülnék is neki, ha nem kéne mindig, mindennel 
rohannom. 
A válasz bevált. Kicsilány nagyot nevetett anyukájával 
egyetemben.  
-- Erre még nem is gondoltam. – mondta – Tényleg. Talán 
még segíthetek is nekik mert én mindig ráérek. Ezen már 
együtt nevettünk. Amikor leszálltak, még vidáman 
visszanézett rám a megállóból és integetett.  
  Hogy mi ebből a tanulság? Talán nincs is. De az hogy 
egy tízéves, Down-kóros kislány is azt gondolja, hogy az, 
aki fogyatékkal él, az csak buta és tehetetlen lehet, ez 
nekem nagyon fáj. Vajon mit gondolhatnak azok az 
emberek, akiktől ezt hallotta? És vajon mit gondolhat 
akkor egy egészséges tízéves? És vajon felnőttként mit fog 
gondolni... 

Darab Anikó 
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Úgy gondoltam, hogy most a portréfestés 
technikáját fogom ismertetni. Persze akit érdekel ez 
a műfaj, annak először a rajzolással kell kezdenie. 
Rajzolni kell sokat és fejleszteni a kézügyességet, 
megfigyelni pontosan a rajzolt személyt, 
kialakítani a saját módszert. Mert bizony nincs két 
ember, aki azonos módon rajzolna vagy festene 
meg egy portrét. Én most egy klasszikus eljárást 
ismertetek, egy gyors, rajzos, és érdekes módszert. 
Sokan jelezték, hogy érdekelné őket, hogyan is 
kezdjenek hozzá. Legfontosabb, hogy nem kell 
félni tőle. Ha először nem sikerül, meg kell 
próbálni újra, az olajfesték pedig letörölhető és 
alakítható. Itt is érvényes az a szinte mindenre 
ráhúzható közhely, hogy 80%-ban az agyunkban 
dől el, képesek vagyunk-e megvalósítani a 
festményt. Legfontosabb, hogy ráhangolódjunk, 
hogy jókedvvel, lelkesedéssel fogjunk hozzá, mivel 
itt nincsenek külső okok, ezért szinte borítékolható 
a siker.  
Előző számunkban az olajfestés alapjait 
ismertettem, most szintén az olajfestéket ajánlom. 
Nem sznobizmusból, hanem valóban az olajfesték 
a legalkalmasabb egy portré megfestéséhez. Ez a 
festék nem szárad meg olyan gyorsan, van időnk 
javítani, törölni, átfesteni, kidolgozni. A legtöbb 
háztartásban van akvarell vagy tempera, amelyek a 
tulajdonságai miatt, nagy gyakorlatot igényelnek a 
portréfestéshez. Tehát azokat nem ajánlom a 
kezdéshez.  
A portréfestést először kép alapján célszerű 
elkezdeni. Ennek több oka is van. A legfontosabb, 
hogy a modellnek így nem kell órákig ott ülnie, és 
ami fontosabb, nincs bennünk a modellt ülő 
személy elvárásának nyomasztó felelőssége. 
 
Készítsük elő a szükséges eszközöket. Hozzávalók: 
hordozó, olajfesték, ecsetek (8-as, 4-es, 2-es, 1-es), 
festőszer (ez így kapható – ezzel hígítjuk a 
festéket). Amire még szükség van: ceruza, vonalzó, 
radír, ecsetmosó, rongy. 
 

Első lépésben vigyük fel a hordozóra (alap, 
vászon) a portré skiccét. Nem érdemes nagyon  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
kidolgozni, mert a festék úgyis elfedi, de nem 
szükségtelen, mert így megtanuljuk, mi hol 
helyezkedik el. Ha nem nagyon rajzoltunk még 
portrét, akkor célszerű előtte papíron meg is 
rajzolni ceruzával.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Átrajzoláskor két dologra kell figyelni, ami a siker 
kulcsa lehet.  Az egyik a fej körvonala  –  körben  a 
haj  és  az  arcvonal -,  másik,  a  szem, száj, orr, 
szemöldök és a haj arcfelületbe lógásának pontos 
elhelyezése.  
  
 
 
 
 

Én egy dupla portrén mutatom be, hogyan szoktam 
elkészíteni a portrét. Elsőként vízszintesen és 
függőlegesen behúzok egy-egy tengelyt a hordozón 
és a képen is, ez segít abban, hogy a részleteket 
pontosan helyezzem el. 
 

Második lépésben elkezdem az arc kidolgozását. 
A palettára teszem a szükséges színeket. Egy 
normál fényviszonyoknál lefényképezett világos 
arcbőrű személy lefestéséhez szükség van közép-
pirosra, kadmium-sárgára (kicsit sötétebb mint a 
citrom), kell még fehér, égetett umbra (sötétbarna), 
és szükség szerint kék és zöld árnyalatok. A két 
utóbbi szín használatához már nagyobb gyakorlat 
szükséges. Ezt elsőként a modern festők 
alkalmazták a 18. század II. felében. Ez arra épül, 
hogy egy tárgy árnyalataiban, árnyékában a 
szemünk meglát olyan színeket, amik valójában 
nincs is ott.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elsősorban komplementer színek jelennek meg. Pl. 
a pirosas arcbőr zöldes árnyalatokat, a sárgásabb 
alapszínek pedig kékes árnyalatokat produkálnak. 
Ezt gyakorlattal tervezettebben is alkalmazhatjuk, 
mivel a vakuval készített képek ezt nem adják 
vissza, viszont nagyon feldobják a festményt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Találjuk meg az alap bőrszínt, amely meghatározó 
a portrén. (piros, sárga, fehér, barna keverékéből) 
Ezt világosítsuk és sötétítsük a szükséges színek 
hozzáadásával. Az arcon a világosabb színek a 
kiugró arcrészeket emelik ki (szemöldökcsont, 
arccsont-orca, állív), a sötétebb színek, pedig az 
árnyékban és mélyebben lévő arcrészeket adják 
(szemgödör, szájív, mosolyvonal).  
 

Harmadik főbb mozzanat a szem, száj és az orr 
megfestése. Alaposan figyeljük meg ezen arcrészek 
ívét, színét, és formáját. Talán a szem megfestése a 
legnehezebb és egyben a leghálásabb. Ha azt jól 
csináltuk, az nagyban hozzájárul a sikerhez,   mivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„a szem  a  lélek  tükre”,  ez  a  legfontosabb,  hogy
egyezzen. A haj megfestése is nagy figyelmet 
igényel. Nem csupán fekete, barna, szőke színek 
vannak benne. Akár a fényképen is egyéb színek 
csillanhatnak meg rajta. Egy szőke hajon akár kék, 
zöld, de akár pirosas színek is lehetnek.  

Negyedik lépésben, ha a portréval többé-kevésbé 
kész vagyunk, jöhet a háttér. Ez lehet a kép 
szerinti, de szerencsésebb a portrénak egyéni, jól 
illő hátteret kialakítani, mert nem a háttér a 
lényeges. Én általában elgondolom, hogy milyen 
lesz a keret és a hátteret úgy választom meg, hogy 
illeszkedjen a portréalakhoz és a kerethez is. 
Ezután távolabb megyek a képtől és ellenőrzöm a 
festmény harmóniáját, összevetem a képpel és 
kijavítom az esetleges hibákat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Száradás után a portrét mindig lakkozom. Ha csak 
egynemű selymes fényt akarunk, akkor 
dammárlakkal, ha fényes felületet, akkor fixáló 
lakkal fedem le. Ez védi a színeket és a fizikai 
sérülésektől is óv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remélem, sikerült a portréfestéshez egy kis kedvet, 
önbizalmat és a gyakorláshoz egy kis segítséget 
adni.  
A Mecénás Klub alkotóházában /Kistemető u. 
1./ minden hónap utolsó vasárnapján 14 és 17 
óra között ingyenes festő foglalkozást tartunk, 
amire minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az 
alkotóházban további technikák, módszerek és 
gyakorlati tapasztalatok elsajátítására van 
lehetőség.  

- Sárándi -

HA ÖNNEK IS VAN SAJÁT VERSE, VAGY ÉRDEKES, RÖVID PRÓZÁJA, ILLETVE 
FELMENŐI KÖZÖTT VALAKI ÍRT ILYENEKET, KÜLDJE EL NEKÜNK ÉS MI A 

LAPUNKBAN MEGJELENTETJÜK.  
Üllő, Kistemető u. 1  •  klub@ulloimecenas.hu 

Egy újabb foltos év 
 

Az ÜMMK keretében működő kicsi, de annál 
lelkesebb foltvarró csoportunk életében ismét eltelt 
egy év. Az elmúlt hónapok során nem annyira új 
technikák elsajátításával foglalkoztunk, hanem 
inkább használati tárgyakat készítettünk. Varrtunk 
különböző fajta pénztárcákat, neszesszereket. 
Készítettünk organzából ruhadíszt, rózsát. 
Természetesen nem maradtak ki az ünnepek sem. 
Karácsonyra varrtunk dupla csillagot, mécsestartót. 
Húsvétra hungarocellből nyuszit és csibét 
készítettünk. Végül, de nem utolsósorban varrtunk 
„néger mamát”. Persze, a foltvarrást sem 
hanyagoltuk el, tanultunk egy újfajta technikát, 
ahol egy anyagból készül a kép, mégis minden 
blokk más és más. Hagyományainkhoz híven most 
is készülünk az augusztus 20-ai kiállításra egy 
közös munkával. Szeretnénk, ha ősztől néhányan 
csatlakoznának hozzánk! Szeretettel várunk 
mindenkit, aki szeret kézimunkázni, varrni, szereti 
a szép tárgyakat. Jöhetnek kezdők, akik még nem 
is ismerik a foltvarrást, illetve azokkal is 
szeretnénk együtt dolgozni, akik már belekóstoltak 
ebbe a műfajba! 
Jelentkezni lehet: Némethné Dudás Zsuzsa  

T: 06-70-232-2879 
E-mail: macskafolt@freemail.hu 



A mi mindennapi kenyerünk… 
…-et add meg nekünk ma! Igen, elmondjuk naponta, talán többször is, és kérjük 
az Úristentől testünknek a táplálékot. Mi kérjük, és Ő megadja. Asztalunkra kerül 
a kényér, a nélkülözhetetlen táplálék. De megköszönjük-e? Hálát adunk-e érte? 
Vajon eszünkbe jut–e, hogy az elvetett magnak milyen hosszú az útja, míg eljut az 
asztalunkra kenyérnek. Isten gondoskodott rólunk, testünk táplálékáról. Miként a 
testünknek szükséges a táplálék, úgy van a léleknek is táplálékra szüksége. Nem 
hiányozhat az életünkből a lelki táplálék sem. Isten gondoskodott arról is, hogy 
lelki éhségünket, szomjúságunkat, kielégítse. „Nem csak kenyérrel él az ember, 
hanem igével amely, Isten szájából származik. Urunk Jézus, az örök életnek 
kenyere. Köszönjük meg, és becsüljük meg a mindennapi kenyeret, és éljünk a 
lelki kenyérrel is. „Az új búza már ömlik a garatba, a Föld hálás volt, most is 
fizetett. Az új kenyeret tudod-e, hogy kinek köszönheted? Emeld az égre fel a 
szemed, - tudod, hogy fényt, szellőt, záport ki ad,- s töltse be szíved csendes 
áhítat, amikor az új kenyeret megeszed.”   

Szeretettel: Lovass Jánosné

Üllői  
Mecénás 
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AKTUÁLIS 

 

FOLYAMATOSAN MŰKÖDŐ FESTŐ FOGLALKOZÁSAINKRA MINDEN 
ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN HÓNAP UTOLSÓ 

VASÁRNAPJÁN 14 ÓRÁTÓL A KLUBÉPÜLETÜNKBEN.  

 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

Szent István napi ünnep a Mecénás Klubbal 
 

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub augusztus 20-án reggel 10-től este 18.00 
óráig ismét nagyszabású kiállítást rendez a polgármesteri hivatal udvarában, 
ahol a képzőművészek,  kézművesek, kézimunkások és irodalmárok mellett 
vendég művészek alkotásai is láthatóak lesznek. 
 

Immár harmadik alkalommal, ismét szeretnénk vendégül látni 
városunk idős (de örökifjú) polgárait. Jöjjön el, elbeszélgetni múltról, 
jelenről, örömről, bánatról egyaránt. Megtiszteltetésnek vennénk, ha 
elfogadná meghívásunkat és személyesen is találkozhatnánk 11 órakor a 
polgármesteri hivatal udvarán a pavilonok alatt. Az estleges szállításról és 
orvosi ügyeletről klubunk gondoskodik. 
Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék a könyvtárba vagy a 320-102-es 
telefonszámon. 

Szeretettel várjuk kis ünnepségünkön! 

 
nyelvünket. Ekkor alakul ki a szinte, szintén.  
A XVII. századra kialakult két fő nyelvjárási típus: 
az északkeleti-keleti, és a nyugati (dunántúli), 
melyek közül idővel az előbbi, tehát az északkeleti 
vált uralkodóvá. 
A XVI-XVII. században kialakul a magázás 
nyelvünkben: a kegyelmedből rövidült a kelmed, 
kend, és személyes névmássá lett a maga. Először 
egy 1668-ban kelt levélben találkozhattunk ezzel a 
formával. A középkorban általános tegezés volt 
jellemző, egy idő után azonban ennek udvariasabb 
formájaként ezt valamilyen megtisztelő 
megszólítással egészítették ki, pl. te kegyelmed. 
Így azután ha valakit te-vel szólítottak meg, akkor 
2. személyű szóalak kapcsolódott hozzá (te tudod), 
ám ha az előbb említett megtisztelő megszólítást is 
alkalmazták, akkor már 3. személyben használták 
az igét (te kegyelmed tudja).  
A régi és az újabb megszólítás hosszú ideig 
keveredett, idővel a kegyelmed kend-dé 
zsugorodott, majd pedig a XVIII. század elejétől 
kezdi kiszorítani az úr, és az asszony. 
 

A XVIII. században az írott nyelv szabályai 
jelentős mértékben el is terjedtek.  
 

Mint láthattuk, jelentős változáson, fejlődésen ment 
keresztül a magyar nyelv ebben a korban, melynek 
végén - 1770-ben – jelent meg Sajnovics János 
latin nyelven írt Demonstratio című műve, mely a 
magyar nyelv finnugor rokonságát bizonyító 
korszerű összehasonlító nyelvtudomány alapjának 
tekinthető. 
 

A következő írás nyelvtörténetünk egyik 
legizgalmasabb időszakát, az 1772-től (a 
felvilágosodástól) 1920-ig (vagy ha így jobban 
tetszik, a trianoni békéig) terjedő időszakot 
tárgyalja. 
Annak, hogy napjainkban igen súlyos problémát 
jelent a káromkodás, főleg az egyre durvábban 
káromkodók emancipációja, átlagéletkorának 
csökkenése, tán meglepő, de van kapcsolata 
nyelvtörténetünk imént tárgyalt korával. 
Gondoljunk arra, hogy ennek büntetését régen 
törvényben rögzítették. Rákóczi 1705-ös katonai 
törvénykönyvében rendelte el a káromkodók 
szigorú megbüntetését, első esetben vesszőzéssel, 
másodszor már „pálczáztatással”, harmadszor 
pedig hóhér pallosa általi fejvétellel.  
Hű, micsoda fejetlenség lenne itt…!!! 

- Németh Zoltán -

 

SZÓBÓL ÉRT AZ EMBER 
A magyar nyelv történetének középmagyar korszaka II. rész 
 
A középmagyar kor nyelvi rendszere 
 
A magyar nyelv rendszerére nézve a legdöntőbb 
változások az ősmagyar korban zajlottak. A 
korábbi időszakokhoz képest a középmagyar 
korban már jóval kevesebb volt a nyelvtani 
szabályrendszerre, a hangrendszerre, s az egész 
nyelvre vonatkozó változás.  
 
Minél közelebb kerülünk a mai magyarhoz, 
láthatjuk, hogy a változások a részletekre 
korlátozódnak, a finomítást szolgálják. Ne 
feledjük, nagyobb arányú nyelvi változás sosem 
független valamilyen külső tényezőtől. 
Mindössze egyetlen elemmel egészül ki 
fonémarendszerünk, a dzs-vel, amely 
meghonosodását a findzsa oszmán-török 
jövevényszó köszönhette.  
Az általánosabb jelenség része, hogy az ly részben 
j-vé, részben l-lé válik, a j-s ejtés pedig kiterjed a 
magyar nyelvterület nagy részére, az ly csak a 
palócságban élt tovább. 
Intenzívebbé válik nyelvünkben a kifejező, 
hangulatfestő, hangutánzó szavak keletkezése, pl. 
XVI. század: csahol, csetepaté, lohol, XVII. 
század: csámcsog, fortyan, döcög,  
 
A névszóképzők között szinte újnak számít az -i 
kicsinyítőképző, amely azonban gyorsan 
népszerűvé válik (Mari, Feri, Pali). A -né 
asszonynévképző már megjelent az ómagyar 
korban, de általánossá csak korszakunkban válik. 
Új főnévképző az -aj/-ej, amely fiktív hangutánzó 
tövekhez járul: kacaj, dörej. 
 
A szókincs bővítésének főbb lehetőségei a 
szóképzés és a szóösszetétel, a tudatos szóalkotás, 
a jelentésváltozás útján keletkező új szavak, a 
jövevényszavak stb. 
 Nagyon sok szót elvonással alakítottak, pl. 
ártalmasság – ártalom, lábas fazék – lábas/lábos. 
A változások olykor tévutakra is vezettek, példa 
erre a képzők túlzott halmozásával létrejött igen 
kacifántos szavak, pl. hazafiúságtalanság, 
öszveatyafiúságoskodik. 
A szóképzésben természetesen létrejöttek a mai 
napig használatos szavak is,így például Sylvester 
János számos nyelvtani műszót alkotott: köznév, 
Geleji Katona számos szava feledésbe ment, mint: 
szülékeny, úszékony, de van mindmáig használatos  

 
is: szerzemény, hozomány, emberiség. Apáczai 
Csere János számos természettudományos műszót 
alkotott: középpont, súrlódás. 
A szóösszetétel az új fogalmak megnevezésére a 
szóképzésnél előnyösebb szóalkotási mód. Az 
ekkoriban alkotott szavak közül mára már nagyon 
sok eltűnt nyelvünkből (hajnyomtató = hajpántlika, 
napnyílás = hajnalhasadás). 
 
Sok szónak új jelentése keletkezik. 
Az agyafúrt szó mai jelentésének eléréséig több 
jelentésváltozáson is átesett: 'lékelt koponyájú' > 
'őrült' > 'makacs' > 'ravasz, körmönfont' (1616) 
 
A XVI-XVII. században honosodnak meg pl. a 
protestáns egyházi szervezet szavai: kollégium, 
kurátor, a német jövevényszavak: porcelán, kalap, 
drót, szláv szavak: szecska, hombár, olasz szavak: 
saláta, torta, s a török jövevényszavak: kávé, ibrik, 
pamut. 
 
Tovább folyik az ikes ragozás bomlása. Az igeidők 
körében megfigyelhető a különféle múlt idők eltérő 
funkciójának összemosódása. Talán az igeragozás 
egyszerűsödése mondható a legfontosabb 
változásnak, a sokféle múlt idő közül a –t időjeles 
lesz a leggyakoribb. A jövő idő használatában is 
történtek eltolódások. Ritkul a középmagyarban az 
időjellel is kifejezett jövő (várand), s helyette 
szaporodik az analitikus szerkesztésű fog-os jövő 
idő (várni fog).  
Az igei szerkezetek legjellemzőbb változásai a 
vonzatváltások, mely egy példával jól 
érzékeltethető: korábban azt mondták, valaki kér 
valakit valamin, a középmagyar korban pedig már 
ez módosult a ma is használt – valaki kér valakit 
valamire – formára. 
Erőteljes fejlődésnek indult az igekötők rendszere 
is. 
 
Bővül a határozóragok és névutók rendszere, a 
finomabb árnyalás jellemzi ezeket. 
A XVI. században válik névutóvá a számra, 
számára, (-vel) szemben. Elvontabb jelentést kap 
az alatt. 
A XVII. században a korízlésben kivirágzik a 
terjedelmes jelzőkkel, határozókkal teletűzdelt 
körmondat, Pázmány, Zrínyi is ezt a barokk stílust 
képviselik, melynek kiegyensúlyozott és 
többszörösen tagolt mellérendelést is kedvelő 
körmondatai számos új kötőszóval gazdagítják  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Arcápolás almaecettel és 
mandulaolajjal. 

 
Az arcbőr tisztasága napközben is megőrizhető 
sminkkel, vagy többszöri lemosással, öblítéssel. 
Reggel és este azonban módszeresen távolítsuk 
el a szennyeződést, hogy megelőzzük a bőr 
korai ráncosodását. 
Összegyűjtöttem a legjobb 
tippeket az arc 
frissességének és fiatal-
ságának megőrzésére. 
1. Arcbőrét naponta itassa át 

citromos vattakoronggal. 
2. Az ásványvíz a sminkelt 

bőrre is spriccelhető, és 
még a smink is tartósabb 
lesz tőle.  

3. A szemkörnyék ápolására 
használjunk 
allergiamentes gélt, ha 
karikás vagy táskás a 
szeme. 

4. A szarkalábakat eltüntethetjük mandula-
olajjal. Meleg vízben langyosítsuk fel az 
olajat, majd 2-3 cseppet masszírozzunk 
finoman a szem környékére. 

5. Havonta egyszer házilag is készíthet arc 
maszkot. 1 tojássárgáját 1 pici Nivea 
krémmel 2-3 csepp citromlével kavarja össze, 
és  pihentetőleg  egy  nagy  kád  vízbe   üljön 

bele. A fenti keveréket kenje fel 
az arcára, dekoltázsra, és hagyja 
amíg rászárad a bőrére. Ekkor 
kicsit húzódni fog a bőre. Előbb 
langyos, majd hidegvízzel 
mossa le. Felér egy egyszeri 
kozmetikai arckezeléssel. 
 
Még egy praktika: Hajhullását 
megelőzheti, vagy csökkentheti, 
ha mosás előtt egy kávéskanál 
olívaolajat és három csepp 
levendulaolajat össze-kever és 
ezzel bedörzsöli fejbőrét. 
 

Kellemes szépülést! 

Hirdessen nálunk! 
Egyszeri megjelenés Br. 5 000 Ft, erről Alapítványunk támogatási 

igazolást is tud adni, amely 100%-ban leírható az adóból.
Üllői 

Mecénás 
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Gabriel Wraith 
A fiú és a gondolás 

A Fiú a csatorna partján guggolt, és kíváncsian 
leste egyetlen barátját, a Gondolást. Kortalan, 
szikár alak egy ringatózó csónakban; hetyke bajsza, 
fejére tekert fehér kendője semmiben nem 
különbözött a többi gondolásétól. Derekára 
szintúgy égővörös selyemből rögtönzött magának 
övet. Kék-fehér csíkos inge kifakultnak tűnt, mint 
bármely más gondolásnak a víz és a galambok 
városában. De a Fiú nem ismert más gondolást 
rajta kívül. Nem tudta, mióta ismeri; csak sejtette, 
hogy alighanem a világ fennállása óta. 
A Gondolás karcsú sziluettje mögött felderengett a 
Dózse Palota kivilágított épületmonstruma, tőle 
jobbra a Sóhajok Hídja fehérlett a csatorna fölött. 
Komor, ólomszürke volt az égbolt, a Fiú még soha 
nem látta másmilyennek. Fodrozódó hullámok 
nyaldosták a korhadt cölöpöket, nagynéha 
felspriccelt pár csepp víz a betonlépcsőre. 
– Nyomasztó ez az állandóság – szólalt meg 
hirtelen a fiú. 
A Gondolás, aki mindvégig evezőjére 
támaszkodott, vetett egy pillantást utasaira a 
csónak hátsó fertályában. 
– Van, akinek megfelel – mondta bölcsen. A 
gondola piros bársonyülésében ölelkező 
szerelmespár egy szót sem szólt. A Fiú rájuk is 
csak úgy emlékezett, hogy tán mindig is ott ültek 
hátul... akármi is történt, ők nem engedték el 
egymás kezét. Arcuk összeért, halkan suttogták a 
másik fülébe a szerelmes szavakat. Miért? Miért 
történik ez velük? 
– Elmehetnénk innen – folytatta a Fiú. 
A Gondolás eltűnődni látszott. 
– De nem megyünk. Te is jól tudod – bökte ki 
végül. 
A csónak lágyan megremegett. Egy pillanatra úgy 
tűnt, a tarajos hullámok a hátukra kapják az ingatag 
alkotmányt, ám végül minden maradt a régiben.  
 

Csupán a szerelmesek sóhajtottak fel, szinte egy 
időben. 
– Hé, Gondolás! – szólt oda neki a lány. – 
Énekelhetnél nekünk valamit. 
– Igen, igen! – helyeselt a társa. – Jó ötlet, énekelj 
nekünk! 
A Gondolás elmerengve formálta a szavakat: 
– Eléneklem az O Sole Miot... megfelel? 
– Mindig csak ezt énekled! Unjuk! 
– Unjuk! Unjuk! – durcáskodott a lány. 
– Csak az O Sole Miot ismerem... bocsássatok meg.
Csend ereszkedett közéjük. Fájó, ám korántsem 
ismeretlen csend. Gyakori vendég volt körükben. 
Jó darabig egyikük sem tartotta szükségesnek 
megtörni a hallgatás pecsétjét. A Sóhajok Hídja 
felől néma szenvedést hozott a megélénkülő szél. 
– Indulnom kell – jegyezte meg végül a Gondolás. 
A csatorna hullámai váratlanul a magasba csaptak. 
A csónak megremegett, és siklani kezdett a vízen, 
egyenesen a túlpart irányába. 
S Velencében eleredt a hó. Mintha egy éles késsel 
hasították volna fel a szürke felhők alját, úgy 
kavarogtak a kristályszemcsék. Fehér pelyhek 
keringőztek a levegőben, megbolydultan, 
tébolyodottan, szilaj, kilátástalan küzdelemre 
szólítva a várost, a mielőbbi hófehér köntösbe 
öltöztetés ígéretével. Tündérek szárnyai suhogtak a 
csatornák felett. A Dózse Palota fényei 
elhalványultak; a kerge hópelyhek átláthatatlan 
függönyfátylat húztak az épület elé. 
A hó belepte az egyre távolodó csónakot is. A Fiú 
hosszan nézett barátja, a Gondolás után. 
Mélységesen elszomorodott. Nem azért, mert 
egyedül maradt; ó, nem, tudta jól, hogy a Gondolás 
visszajön. Eddig mindig visszajött. Bánata furcsa, 
eltitkolni szánt gondolataiból táplálkozott, 
amelyektől képtelen megszabadulni. Amelyektől 
talán soha nem is fog megszabadulni. 
A hópelyhek lassan, ráérősen aláhulltak a csatorna 
vizébe. A haragvó tajtékok elcsendesedtek, a 
szennyes áradat apránként visszavonult a 
betonlépcsőről, a jobb  sorsra  érdemes  cölöpök  is 

egyben maradtak. A hóesésnek vége szakadt. 
A fehéren csillogó, káprázatos tündérvilág 
elenyészett, szívbe markoló ürességet, fakó 
monotonitást hagyott csak hátra maga után. A cifra 
csónak, benne a Gondolással és a két szerelmessel, 
szelíden a partnak ütődött. 
– Miért? – kérdezte a Fiú halkan, nem várva 
választ egyikkőjüktől sem. 
A Gondolás, hosszan, kutatón szemlélte a Dózse 
Palota távoli árkádjait. 
– Nemsokára ismét havazni fog – mondta kurtán. – 
Érzem... rövid időre ismét magadra foglak hagyni. 
A Fiú torkából elgyötört kiáltás tört elő. – De 
miért? Miért történik ez velünk? 
– Mert ez a dolgok rendje. 
– A dolgok rendje... igen. – Majd pár pillanatra rá 
tűnődve, ám belenyugvón hozzátette:  
– Hát milyen világ ez, amiben élünk? 
 

* * * 

– Nézd, anyu, milyen klassz! Vegyük meg! 
– Mit találtál, Karcsika? Vigyázz, el ne ejtsd, a 
bácsi haragudni fog érte! 
– Mi a neve ennek a szép nagy üveggömbnek, 
anyu? 
– Hát... üveggömb. Mi más? 
– Ha megrázom, esik benne a hó, és ez a csónak... 
– Gondola, Karcsika. Itt, Velencében, így hívják a 
csónakot. 
– Szóval ez a gondola ide-oda mozog a vízen... 
látod? Ülnek is benne, és a végében itt van az 
evezős! Milyen szép... anyuuuu, vegyük meeeeg! 
– Jól van, megvesszük... nnnaaa neeee!!! Kisfiam, 
ne is haragudj, de nem képzeled, hogy tizenkétezer 
lírát kiadok ezért a vacakért! Semmi érdekes nincs 
benne, háromszor megrázod, és már meg is unod! 
Ócska giccs, siralmas utánzata a valóságnak! Tedd 
le, légy szíves, és menjünk... majd kapsz egy szép 
képeslapot a Rialtóról! 

- Ripp Gábor -

Újra áll a szobor 
2008. március 28-30. közötti valamelyik éjjelen 
ellopták a gyömrői Szabadság téren felállított 
Rákóczi mellszobrot. A szobor alkotója ifj. Pál 
Mihály Munkácsy-díjas szobrászművész. A bronz 
mellszobrot II. Rákóczi Ferenc fejedelem 1705-ben 
elhangzott gyömrői beszédének 300. évfordulójára 
állíttatta a város önkormányzata. 
A vandál tett óriási felháborodást váltott ki. A 
sikeres rendőri akciók eredményeképpen májusban 
elfogták a tolvajokat, akik 20 év körüli fiatalok 
voltak, és gyömrői lakosok. A városban több 
évtizedes hagyománya van Rákóczi gyömrői 
beszédére való emlékezésnek. A Mánya réten 
elhangzott beszéd az egyik írásban is fennmaradt 
dokumentum, mely a fejedelem katonáihoz intézett 
hiteles szózat. A város anyagi hozzájárulása és a 
művész önfeláldozó munkája révén újra a 
talpazaton állt június 4-én a mellszobor az 
Országos Rákóczi Napok gyömrői megnyitóján. 
Ez a történet is bizonyítja, hogy a rombolás fölött 
mindig győz az alkotás, a munka, a 
hagyományszeretet. 
Az újonnan elhelyezett bronz mellszobrot már 
nemcsak a polgárság figyelő tekintete, hanem 
kamera is őrzi a nap 24 órájában. 
 

Gyömrő, 2008. júl. 5. Szabó László Dezső 

PESTI ÚTI PRAKTIKÁK 
N. KÉKEDY IBOLYA ROVATA 

ÖRÖMHÍR 

PRÓZA PERCEK



www.sarandi.hu/partymix 
 

A nyári forróságban nincs kellemesebb, mint 
egy nagy fa árnyékában pihenni egy hűsítő 
koktél társaságában.   
 

A PARTY MIX AJÁNLATA 
 

Most egy igazán népszerű alkoholos, férfias 
longdrink-et ajánlunk a Caipirinha-t. Ez 
Brazília nemzeti itala, amelynek összetevői: 
cukornádpálinka - Cachaca (pl. Pitú – 
helyettesíthető fehér rummal), barnacukor, lime 
és sok tört jég. 
 

Elkészítése:  
A pohárba ízlés szerinti mennyiségben 
beletesszük a negyedelt lime-ot, amire rászórunk 
2 bárkanál (kb. teáskanál) barna cukrot. Ezt 
mudlerrel (törőfa) összenyomkodjuk. Erre 
célszerű vastagabb falú poharat használni. 
Ráteszünk annyi tört jeget, hogy a pohár 
tartalma felkeverhető legyen. Ráöntünk 5 cl 
cukornád párlatot és alaposan felkeverjük. Majd 
a tetejére újabb adag tört jeget halmozunk. Tört 
jeget házilag a legegyszerűbben úgy állíthatunk 
elő hogy tiszta konyharuhába beleteszünk 
néhány nagyobb darabot és törőfával vagy az 
asztal sarkán összetörjük. Őshazájában 
napközben a melegben isszák, ahol a jég 
gyorsan olvad. Fogyasztása kis gyakorlatot 
igényel,  mert amíg a  jég  nem  olvad  el,  addig 

igen erős az ital, később 
pedig felhígul. Sokan egy kis 
szódaspriccel isszák. 
 

Caipirinha összetevői 
 

5 cl cukornád párlat  
2 bárkanál barnacukor 
½ - 1 lime (vagy citrom) 
sok jég 

- Party Mix -
 

MŰVÉSZETI STÍLUSISMERTETŐ

MECÉNÁS ÍZEK  KOKTÉLAJÁNLÓ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ünnepi étel, vagy hétköznapi gyors ebéd és 
vacsora magas kalóriatartalmú, vagy zsírtalan, 
diétás étel egyaránt készíthető baromfihúsból. Még 
manapság is a nagyanyáink korában is ismert 
készítési módokat használjuk, amelyek 
bármennyire is jók, előbb-utóbb unalmassá válnak. 
A szokásos receptek és a maradék 
„felturbózásához” van néhány bevált módszerem. 
1. Ha megmaradt előző napról a pörkölt, süssünk 
hozzá pár sós palacsintát, töltsük meg vele, tegyük 
tűzálló tálba. A pörkölt levébe keverjünk tejfölt és 
öntsük a tűzálló tálba rakott palacsintákra. Sütőben 
forrósítsuk át. 
2. Hasonló módon a megmaradt pörkölthöz 
öntsünk 2 dl vizet, egy gyenge karalábét 
kockázzunk bele a zsenge leveleivel, süssük 
zsírjára, szórjuk meg egy kanál liszttel, keverjünk 
hozzá  1 dl tejfölt és forraljuk ki. Párolt rizst adjunk 
hozzá.  
 

Néhány nyári recept 
 
Cserépben sült zöldséges csirke 
Hozzávalók: 1 db csirke, 10 dkg vöröshagyma, 20 
dkg sárgarépa, 40 dkg kelbimbó, 20 dkg gomba, 2 
gerezd fokhagyma, só, őrölt bors, 5 dkg zsír, 
kakukkfű, 1 csomó petrezselyem. 
A megtisztított csirkét felbontjuk. A megtisztított 
vöröshagymát és a gombát cikkekre, a sárgarépát 
vékony karikára, a petrezselymet apróra vágjuk és 
a kelbimbót megtisztítjuk, megmossuk. Az 
előkészített nyersanyagokat összekeverjük, kevés 
olvasztott zsírral meglocsoljuk, sóval, borssal, 
kakukkfűvel ízesítjük. Előzőleg 10-15 percig 
vízben áztatott tűzálló cserépedénybe tesszük és 
forró sütőben 1-1.5 óra alatt megsütjük. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyáron kihagyhatatlan a gyümölcsleves 
10 dkg bármilyen megmosott, kimagozott 
gyümölcsöt, 1 szem szegfűszeget, fahéjat, egy 
darabka citromhéjat, ízlés szerint cukrot vagy 
édesítőszert közepes erősségű tűzön szükséges 
mennyiségű vízben megfőzzük. 1 gyümölcs 
pudingot, 2 dkg tejföllel csomómentesre keverünk 
kevés tej hozzáadásával. A tűzről levesszük, és 
állandó keverés mellett szűrőn keresztül a leveshez 
adjuk. Egyet forralunk rajta, majd a tűzről levéve, 
lehűtjük. Hidegen tálaljuk. 
 
Gyors elkészítésű sajtos sütit is ajánlanék, amely 
egy kedves barátnőmről maradt rám. Ő már sajnos 
nincs közöttünk, de a receptjét azóta is használom 
és ajánlom másoknak is, mert nagyon gyorsan 
elkészíthető és finom. 
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 36 dkg ráma, 2 dl tejföl, 
1 tojássárga, 15 dkg Trappista sajt, 3 teáskanál só, 
+ még egy tojássárgája a kenéshez. 
Mindent összegyúrunk előző este, éjszakára 
betesszük a hűtőbe. Másnap kinyújtom ujjnyi 
vastagságra, derelyevágóval felcsíkozom, 
sütőpapírra rakom. A sajtot lereszelem, a tojás 
sárgájával megkenem a rudacskákat és rászórom a 
sajtot, majd 180 fokon 20 percig sütöm. 

- N. Kékedy Ibolya -

Munkásságát egyszerűen a posztimpresszionizmusba 
sorolják, azonban a maga korában nevetségesnek tűnő 
alkotásai sokkal összetettebb, bonyolultabb és 
átgondoltabb alapokra épültek.  
Gyermekéveit Peruban töltötte, ahonnan apja halála 
után, 1854-ben tértek vissza Orleans-ba. 17 évesen 
tengerésznek állt, majd 1868-ban bevonult a 
haditengerészethez. 1871-ben tőzsdeügynökként 
helyezkedett el és festeni kezdett, első tájképét 1876-
ban állították ki. 1873-ban megnősült, házasságából öt 
gyerek született, s jómódú polgárként festményeket, 
főleg impresszionista képeket gyűjtött. 
1880-tól évente szerepelt az impresszionisták 
kiállításán. 1883-ban otthagyta állását, de mert a 
festészetből nem tudta fedezni kiadásait, felesége 
családjához költöztek Koppenhágába, ahol az asszony 
keresetéből éltek. A következő években egyre távolabb 
került családjától és a polgári létformától, sokszor 
nyomorgott. Plakátragasztó, majd köztisztviselő lett, 
az impresszionisták nyolcadik, utolsó kiállításán 1886-
ban 19 képpel és egy faszoborral szerepelt. 
Önkifejezési formáit keresve többször járt Párizsban és 
a bretagne-i Pont-Avenben, eljutott Panamába és 
Martinique szigetére. 1888 őszét Arles-ban Vincent 
van Goghgal töltötte. Az 1889-es májusi 
világkiállításon az Impresszionista és Szintetista 
Csoport tagjaként szerepelt, sorra születtek művei, de 
anyagi helyzete nem változott. Bretagne volt 
festészetének igazi ihletője, egzotikus helyre vágyott, s  
 

A GARA NYOMDA vállalja bármilyen típusú nyomtatvány elkészítését a 
grafikai tervezéstől a kivitelezésig, rövid határidőre, korrekt árakkal. 

BÍZZA RÁNK MAGÁT ILLETVE CÉGÉT! 
Boríték, levélpapír, szórólap, névjegykártya, könyv, prospektus, 

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

Üllői  
Mecénás 
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1891-ben eladott képei árából Tahitira hajózott. 
Hamarosan Mataiea-ba költözött a bennszülöttek közé, 
az őslakosok különleges világát Noa-Noa című könyve 
örökíti meg. A fojtott misztikummal teli festési módot 
itt fejlesztette tökéletesre, műveit sík, dekoratív 
formák, tiszta színek, kalligrafikus vonalak jellemez- 

ték. Két év múlva betegen tért 
haza Párizsba, ahol 
örökségéből műtermet 
rendezett be. Képeit - 
amelyeket akkor értetlenül 
fogadtak - elárverezte és 
visszautazott Tahitire. 1895-
ben Punaauiában telepedett le, 
ahol összeköltözött egy 14 
éves lánnyal. Noha 
hazaküldött művei népszerűek 
lettek, sorsának 
kilátástalansága                miatt

1898-ban öngyilkosságot kísérelt meg. 1901-ben 
átköltözött a Marquise-szigetek egyikére, itt többször 
összeütközésbe került a hatóságokkal, börtönre is 
ítélték. Bár haza akart települni, a betegség legyőzte, a 
XIX. század egyik legjelentősebb szintetista festője 
1903. május 8-án Hiva-Oán hunyt el. Festményeken 
kívül fametszeteket, és litográfiákat is készített. Téli 
táj és Fekete sertések című képeit a Szépművészeti 
Múzeum őrzi. 
Elmélete az impresszionizmusból indult, majd 1886-
tól néhány fiatal társával, Émile Bernard-ral és Paul 
Sérusier-vel Bretagne-ban, Pont Avenban dolgozott, 
kialakítván  a   későbbiek  során  nagy  szerepet  játszó 
 

Pont Aven-i iskolát. Az eszmei alapok Gauguin és 
Bernard beszélgetései, vitái során tisztázódtak, 
stílusukat "cloisonnizmusnak" mert képein a kompakt 
színfoltokat erős kontúr fogja körül, majd 
"szintetizmusnak" nevezték mert ennek követelménye 
több volt a pusztán formai céloknál. Egyrészt a vonal 
és a szín stilizáló egységét jelentette, másrészt utalt a 
plasztikai forma és a szimbólum egységének a 
követelményére is. 
A szintetizmust Gauguin bretagne-i képei képviselték 
a legmagasabb szinten. "A sárga Krisztus" jól példázza 
a színek dekoratív fokozását, a szecessziósan vonagló 
vonaljátékot, a nagy, dekoratív foltokban való 
gondolkodást és képépítést.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gauguin képein a három dimenzió mindjobban síkra 
redukálódik, és a képépítés sajátos stilizálással fonódik 
össze, egyetemes érvényű stílust keresett. A gauguini 
lépés hordereje felmérhetetlen. Több volt, mint új 
stílus keresése, lényegében a művészet ősi 
funkciójának a felfedezése. 

- Sárándi -

Százhatvan éve, 1848. június 7-én 
született Párizsban Paul Gauguin 

Sárga krisztus 1889 

Tahitii nők 1891 



 

ÜLLŐI MECÉNÁS  AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB NEGYEDÉVENKÉNT 
MEGJELENŐ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ LAPJA   

Szerkesztőség: 2225 Üllő, Kistemető u. 1.   Tel.: Sárándi Tibor 06-30-987-4747 vagy 
N. Kékedy Ibolya 06-29-320-672    klub@ulloimecenas.hu 

HIRDETÉSEK   

GABI KÖNYV- ÉS NYOMTATVÁNY-
BOLT AJÁNLATA 

 
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai 
 

Az író legjelentősebb alkotásában - a két 
világháború közötti magyar irodalom egyik 
remekművében - egy városhoz, Kassához; 
egy osztályhoz, a polgársághoz; s egy 
életformához, az európai kultúrához való 
elkötelezettségéről vall. Gyermekévei 
tájaira, a Felvidékre, ifjúkori élményeinek 
színhelyeire, Berlinbe, Párizsba, Velencébe 
kalauzolja el olvasóit. "S utolsó pillanatig, 
amíg a betűt leírnom engedik, tanúskodni 
akarok erről: hogy volt egy kor és élt 
néhány nemzedék, mely az értelem 
diadalát hirdette az ösztönök felett, s hitt a 
szellem ellenálló erejében... láttam és 
hallottam Európát, megéltem egy kultúrát... 
kaphattam-e sokkal többet az élettől?"  
 

KULTURÁLIS AJÁNLAT 
  

KKÖÖSSZZÖÖNNJJÜÜKK  AA  
TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSTT!!  

 

Bodzákné T. Hajnal      /Üllő/
Gara György  /Gara Nyomda/
Lovass Jánosné              /Üllő/

 

Vinea Bt.                        /Üllő/
Továbbra is hálásan fogadunk 
minden segítséget, felajánlást. 
Támogatóink között év végén 

értékes műalkotásokat 
sorsolunk ki. 

 
Külön köszönet azoknak is akik 

a 2007. évi adójuk 1%-át a 
Merczel Erzsébet 

alapítványnak ajánlották fel. 

KÖZLEMÉNY 

 NYOMTATÁS: GARA NYOMDA    NYOMDAVEZETŐ: GARA GYÖRGY  
TEL: 06-20-364-9298 

PPaarrttyy  MMiixx  kkookkttééllsszzeerrvviizz  
 

Kerti partyra, lakodalomba, leány/legény búcsúra, bálra, 
bankettre, fogadásra, céges rendezvényre, születés-, 

névnapra, szabadtérre és sátorba is. 
 

Korrekt árakkal, színvonalas szolgáltatásokkal állunk rendelkezésére, a 
"welcome drink"-től akár a teljes italkiszolgálásig. 

 

Önnek is keverünk italt, hívjon vagy kérjen ajánlatot E-mailben! 
www.sarandi.hu/partymix  •  Tel: 30-987-4747   •   tibor@sarandi.hu 

  

VVIIRRÁÁGG    KKOOZZMMEETTIIKKAA   Üllő, Ócsai út 1. 
Néhány ízelítő szolgáltatásainkból: 

Ilcsi termékek széles választéka • O2-es, AHA-s kezelések • Face lifting • 
Ultrahang • Iontoforézis • Bioptron lámpa • Fülbelövés • Orrpiercing • 

Kézápolás • Műkörömépítés • Menyasszonyi és alkalmi sminkek készítése 
• Műszempilla • Henna tetoválás • Szeptembertől villanófényes tartós 

szőrtelenítés • A kozmetika hűséges vendégeinek törzsvendég kártyát adunk 
ajándékba • Az új vendégek pedig első alkalommal ajándék krémet  kapnak

Minden kedves vendégünket szeretettel várjuk! 
Virág Timea 29/321-542, 30/2822124   •   Birta Babett 20/3829794 

NAPHÁZ GYÓGYCENTRUM 
 

Turbó szolárium    -   Kozmetikai és napozószerek 
Gyógymasszázs   -   Kiváló szakemberekkel 
Natúr-, gyógykészítmények   -  Vitaminok, étrend- 
                                     kiegészítők, gyógyteák, krémek 
Fülkezelések   -   Meszesedés, fülzúgás, megfázás esetén 

 

Herédy Alexandra 
2225 Üllő, Pesti út 222. • Tel: 320-660  •  Mobil: 06-30-569-6189 

 

Manikűr •  pedikűr •  műköröm-építés • 
talp- •  reflex- •  svéd- és frissítőmasszázs 

 

Birta Marika 
Mobil: 06-20-217-8156 

 

Hívásra házhoz megyek! 

Üllői 
Mecénás 

 

  8 2005 

 
Eladná ingatlanát?  

Vagy lakást, házat keres?  
Esetleg hitelt szeretne? 

Mi segítünk Önnek! 
 
Ügyfeleink részére Üllőn és környékén ingatlanokat 

keresünk 
 

HHiitteell--  ééss  iinnggaattllaanniirrooddaa  ÜÜllllőőnn  
 

- jelzálog 
- szocpol. 
- szabad felhasználású hitelek 
- személyi hitelek 
- földhivatali ügyintézés 
- BAZÁR hirdetésfelvétel 
- ingyenes tanácsadás 
- ügyvédi háttér 

 

Bodzákné Tiszai Hajnal  
Telefon/FAX: 06-29-321-048 

06-30-280-4677 
06-20-220-1300 

 

Személyesen: Üllő, Ócsai út 1. 
(a Penny Market-tel szemben a lovasbolt mellett) 

 

Honlap: www.ketjobarat.eoldal.hu 
E-mail: ketjobarat@gmail.com 

 

TKM Üllői Egyesületének programjai 
 

A Bécsi erdő legszebb helyei III. – augusztus 23. 
Wiener Neustadt és környéke 
  1194-ben alapították – II. Rákóczi Ferenc egy éven 
át itt raboskodott.  
 

Kastélyok útja Ausztriában – szeptember 20. 
Herberstein és a Stubenberg kastély 
  Előbbiben ma is a család él, gyönyörű park veszi 
körül, utóbbi mellett található a Stubenberg tó. 
 

A felvidék legszebb helyei – október 18. 
Trencsén 
  A Vág völgyében található város. A trencséni vár 
meredek sziklára épült, amely a XIII. századtól őrvár 
volt. Feladata az ország nyugati határvédelme volt. 
 

Bszköltség: 5 900 Ft/fő – 14 év alatt: 5 400 Ft/fő 
Biztosítás: 300 Ft/fő, 65 év felett 600 Ft/fő 
Indulás: ½ 6-kor Üllőről, ¼ 7-kor Bp. Planetárium 
Jelentkezési határidő: mielőbb 
Befizetés: az indulás előtt egy hónappal 
 

dr. Lőréné Rónaszéki Beáta 
Telefon:   06-20-383-8194    mobil:  06-29- 320-033 
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