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Itt az Ősz! 
 
Újra kezdtük óvodai 
foglalkoztatóinkat. Elsőként a 
Gyöngyvirág téri óvodát 
látogattuk és tartottunk 
foglalkoztató órát. Segítőtársam 
Tóthné Kostyalik Tímea volt, 
aki sok-sok ötlettel lepett meg 
bennünket.   
 
 
 
 
 
 
 
Színes levelekből őszi fákat 
készítettünk, fenyőtobozból 
manót, dióból katicabogarat, 
ősz anyót, falevelekből 
halacskákat stb. A kisebb 
csoport pedig a színek világába 
kalandozott ahol különböző 
figurák kifestése volt a feladat. 
Jó volt újra nekünk is beülni az 
apróságok közé. 

- Gálné Judit -

 

 

Aradi vértanúk mártírhalálának  
160. évfordulója 

 
Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi 
fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete 
alapján, Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 
tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően 
kerültek osztrák fogságba. 
Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen 
a napon, Pesten is kivégezték gróf Batthyány 
Lajos első magyar miniszterelnököt. A 13 vértanú közül 
a legfiatalabb 30, a legidősebb 54 éves volt. 
Minden évben egyre többen emlékeznek itthon és 
külföldön az 1848-49 es szabadságharc megtorlásokban 
kivégzett mártírjaira. 
Álljunk meg a rohanásban és emlékezzünk! 
 

„ A felhőben, mely ott simul 
Talán Batthyány árnya van, 
S lenéz, Magyar! Reád 
S mutatván ezt a rém helyet, 
Azt súgja halkan: Ne Feledd 
Októbernek hatodikát.” 
 
                             -N.Kékedy- 
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Mihály-napi vásár 

óvodáinkban 
 
Gyönyörű rajzos meghívót 
kaptunk a Napraforgó oviból. A 
meghívó Mihály napi vásárra 
invitált. Szóban mindegyik óvoda 
jelezte meghívását, de sajnos csak 
egy helyre tudtunk elmenni, mi 
azonban mind a négy óvodának 
készítettünk meglepetést. Jakab 
Judit óvó néni és Gattyán Icus 
segítségével készültek a babák és 
a textil játékok.  
A Napraforgó ovi nagycsoportosai 
vásárral kapcsolatos műsort adtak 
elő. Műsoruk után Kenderes 
együttes táncolt Majorosi Mariann 
vezetésével. Az udvaron igazi 
„félpénzes” vásár kezdődött, saját 
készítésű napraforgós pénzzel volt 
a fizetés. Áruként mindenféle őszi 
gyümölcs volt kapható, amit 
kiegészítettek apró játékokkal. Az 
óvodák kedves levéllel, vagy 
telefonhívással köszönték meg 
figyelmességünket, ajándékainkat. 

- Gálné Judit -



VISSZATEKINTŐ 

 

A Plus29 Magazin már a T-Kábel programcsomagjában is! 
Adás: csütörtök 19 óra.  

Ismétlés: vasárnap 15 óra, kedd 19 órakor 
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Zenei Világnap 
 

2009. október 1-én a Világ hangverseny termében 
többségében egy perces csenddel indultak a 
rendezvények, így hazánkban is. 
Nálunk itt Üllőn is nagyszabású rendezvényt 
láthattunk a Harmónia Zeneiskola termében. 
Hiszik és vallják, akik a zenével foglalkoznak, 
kell egy kis csend ahhoz, hogy az embert meg- 
érintse a zene szépsége.  Mi, akik ott voltunk 
hallhattunk egy felejthetetlen zenei koncertet, 
átadva magunkat a zene összes szépségének 
befogadására. 
Újságunkon keresztül szeretnénk megköszönni a 
Zeneiskola összes tanárainak, növendékeinek, 
hogy jelenlétükkel Városunk kulturális életét 
színesítik, és nem utolsó sorban, hogy kiállítási 
rendezvényünk nélkülük sivár lenne. 

-N.Kékedy- 
 
 
Ünnepi megemlékezés volt, Üllő Város főterén 
október 23-án. Beszédet mondott Kissné Szabó 
Katalin polgármester asszony. 
Alkalomhoz illő zenei és irodalmi műsor hangzott 
el az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
tanulóitól.. Az előadást követően az Emlék téren 
Civil szervezetek koszorúzásával zárult a 
megemlékezés. 

-Mecénás- 
 
 
 

A Merczel Erzsébet Alapítvány köszönetét 
fejezi ki az 1% adományozóinak. 

Továbbra is várja szíves felajánlásukat. 
 
. 
 
Minden évben, az idén is november 21-én 
kegyeletünket rójuk le, volt elnök asszonyunk, 
Merczel Erzsébet sírjánál. 
 
 
 
Megtörtént az első Mecénás Klub által szervezett 
„Ismerd meg hazád történelmi, honismereti” 
kirándulás sorozata 54 fő beszervezésével, 
idegenvezetővel. 
Ezek a szervezések folyamatosak lesznek! 
 

 

Beszámoló 
 
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub 2009-ben is 
folytatta az előző éveiben elkezdett tevékenységét. 
Idén 7 kiállítást szervezett a Vargha Gyula 
Könyvtárral közösen. Indított egy gyermekrajz 
pályázatot, gyerekek zsűrizett anyagából kiállítást 
rendezett. Részt vett a Közösségi Ház Kultúra 
napján. 5 Szomszédolás című képzőművészeti 
kiállítás szervezésében kiállított. 
Képviseltettük magunkat a hagyományteremtő 
Csülökfesztiválon, általános iskolai 
rendezvényeken, Úriban a Ferihegy Expo-n, 
Káván, a kávai napokon, Trianoni avatáson, tűzoltó 
napon a Dóra-Majorban, Dóra-Majori gyermek 
táborban foglalkoztatóval, augusztus 20-án 
Polgármesteri Hivatal udvarán egész napos 
kialítással+ idős emberek megvendégelésével. Éves 
újságjait adta ki. TV interjút készített a Pátria tv-
vel. 
Több interjút és műsort készített a Plusz 29 
televízióval. Úgy gondoljuk, hogy ez szép 
teljesítmény, ahhoz képest, hogy szerény pénzzel 
gazdálkodunk. 39 aktív taggal rendelkezünk, ez a 
biztosíték Üllő szellemi, kulturális 
felemelkedésére. 
2010-ben is mindenkit szeretettel látunk és várunk 
rendezvényeinken és foglalkoztatóinkon. 

-N. Kékedy- 
 
 

Meghívó 
 

A Vargha Gyula Városi Könyvtár és a Mecénás 
Művészeti Klub 

Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 
 

2009. november 12-én 17 órára 
Foltvarró /Patchwork/ kiállítására 

 
Kiállítást megnyitja:  

Vámos Éva a Közösségi Ház igazgatója 
 

A megnyitó keretében megemlékezünk 
Babusa Miklós Üllőről elszármazott vers és dal 

szövegíróra 
Balázsné Varga Gizella tanárnő méltatásában 

 
A kiállítás megtekinthető: 2009 november 12-től 

december 3-ig 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Mecénások Karczag Éva tanyáján 
 

Klubunk meghívást kapott Karczag Éva 
szobrászművésztől, aki vasadi tanyájára 
hívott meg piknikezni. Szép időben, 
nagyszámú vendégsereg jelent meg, ahol 
klubunk tagjain kívül jelen volt Vasad 
polgármester asszonya, és Éva néhány 
szomszédja, és barátja. Klub elnök 
asszonyunk erre a napra is gondoskodott 
rólunk olyan szinten, hogy az otthonában 
elkészített finomságokkal meglepjen 
bennünket. Az napi menü: csülökpörkölt jó 
puha kenyérrel, két fajta savanyúsággal  
/saját receptje/ és ott helyben főtt 
burgonyával      biztosította       részünkre     a 

 
teljes kikapcsolódást. Napos időben, ősi fák 
alatt ültünk és néhányan közülünk sétálni 
mentek a közeli erdőbe. Mindannyian 
megcsodáltuk Éva műtermét és a szabad ég 
alatt is megtalálható szobrait, műalkotásait. 
Nagyon jó hangulatban telt a nap, így elég 
késő délután indult haza a csapat. 

Köszönjük Évának a kellemes napot! 
Tömöry-Oltványi 

 

Festészet, grafika, tematika 
 
A Magyar Művészeti Intézet 
szervezésében, lehetőséget kaptunk 
arra, hogy a vecsési Művelődési 
Házban Atlasz Gábor festőművész 
órái alatt festészet, grafika, és 
tematika ismereteit tanulhatják az 
odajárók. Mi is kaptunk erre a 
foglalkozásra lehetőséget. Az üllői 
általános iskolából sikerült négy 
felsős diákot elküldenünk Mecénás 
társainkkal együtt. 
A foglalkozás teljesen ingyenes, kár 
lett volna kihagynunk ezt a 
lehetőséget. 

-Mecénás- 

 

Tóth „TOFI” tűzoltónapi kalandja! 
 
Ott ül a nagyobbak között, szeme nevet, nyelve pörög.  
Most éppen azt magyarázza, ez a „pijos” az a „sájga”.  
A színeket jól ismeri, meglepő, de nem keveri. 
Tanítja a nagy gyereket, nem jól fogod az „eszetet”. 
Igaza van ez nem bot, Tofin ez bizony ki nem fog. 
Megmutatja, így „kej” „játod”, kifesti a gipsz virágot. 
Megunja a festést hamar, úgy elvonul, mint a vihar. 
Újabb játékot kitalál, most már a tűzoltókocsin ugrál. 
Dudát nyom és bohóckodik, a tűzoltókkal barátkozik. 
Dél körül már túl pörögve, lefekszik a száraz fűbe. 
Ennyi volt a kaland mára, hazaviszi nagymamája! 

Gálné Judit 
 

Tűzoltónap a Dóra -Majorban 
 
2009. évben is meghívást kaptunk az Üllői 
Tűzoltó Egyesülettől a Dóra-Majorban 
megrendezett tűzoltó versenyre. Mi 
Mecénások örömmel tettünk eleget e 
meghívásnak, kiállítással és 
gyermekfoglalkoztatóval. 
Erre az alkalomra Mecénás társaink: Nagy 
Zsófia, Tóthné Kostyalik Tímea és Sárándi 
Tibor alkotásaikkal kedveskedtük külön 
díjként a tűzoltók látványos, gyors, 
összehangolt verseny munkájukhoz. A sok-
sok látnivaló mellett, a gyerekek örömmel 
ültek le a kézműves, asztalokhoz ahol 
„szakmai” felkészültségükkel, nagy-nagy 
igyekezettel festettek, ragasztottak, színeztek. 
Az elkészült „műveiket” nagy örömmel 
vitték bemutatásra szüleikhez. 
A nap végére kézműves asztalunknál már 
nem csak a gyerekek, hanem szüleik és 
nagyszüleik is „alkottak”. 
Úgy érezzük, hogy ez a nap lehetőséget adott 
arra mindenkinek, hogy feltöltődjön 
érzelmileg, gyermekeink, arcán látni azt a sok 
örömet, összességében egy nagyon jó 
hangulatú napot kaptunk ezen a versenyen. 
Köszönjük az Üllői Tűzoltó Egyesületnek. 
 

Gálné – Tömöry - Oltványi 
 



 

Jóna János és Görög Béla festőművészek 
kiállítása a Vargha Gyula Könyvtárban 

 

Szeptember 24-én a Vargha Gyula Könyvtárban 
két meghívott festőművész állította ki munkáit. 
Jóna János, aki Balatonarács szülötte, különféle 
festő- és rajziskolákban képezte magát és Sváby 
Lajos magániskolájában is tanult, 1971 óta állít ki 
önállóan és csoportosan. Munkái sok változáson 
mentek át, jelenlegi képei szín- és formavilágát 
számítógépes kép-variációkkal segíti. A mostani 
kiállítás gerincét aktok adták, egy-két tájkép 
kíséretében. Képei a hazai és külföldi 
gyűjteményekben jelen vannak. 1978-tól a képző- 
és iparművészek egyesületének és alapítványának 
tagja. 
 

 
 

Görög Béla festőművész, aki évek óta a vecsési 
József Attila Művelődési Ház vezetője, Vecsés 
Város Pro Urbe, és Róder Imre díjasa. Munkáiban 
látszik kísérletező kedve, vannak korszakai, amikor 
egy színben, de különféle árnyalatokban dolgozik, 
máskor geometriai formák uralkodnak képein. 
Most kiállított műveiben szürrealistahatások 
mutatkoznak. A kiállítás megnyitóján - Nagyné 
Kékedy Ibolya bevezetőjét követően - a két művész 
saját maga mutatta be munkáit. A szép számú 
vendégsereg között láthattuk, Kéri Imre grafikus- 
és festőművészt is. 

Tömöry-Oltványi 

Csipke tisztítása 
 
Itt az ősz. Az ember ilyenkor többet tartózkodik 
bent a lakásban és jobban szem elé kerülnek az  
eddig észre nem vett dolgok takarítás közben. Én 
pl. a csipkék mosásától féltem nagyon, soha nem 
sikerült olyanná mosnom a csipkéimet, ahogyan 
szerettem volna. 
Nyomoztam, és megtudtam, hogyan tudom újra 
széppé varázsolni mosás után, mint új korukban 
voltak. Mosás előtt a csipkéket rázzuk ki, és 
néhány órára tegyük meleg vízbe. Legjobb a 
pehely vagy lúgmentes szappanoldat. Kézzel 
nyomkodva mossuk, ne dörzsöljük, alaposan 
öblítsük ki, ne facsarjuk, hanem tiszta ruha között 
nyomkodjuk ki belőle a vizet. Ha azt akarjuk, 
hogy csipkénk kemény tartása megmaradjon: 
öblítővizébe, tegyünk egy kis zselatint. Ha 
szeretnénk csipkénk színét ekrűvé tenni, tegyünk 
az öblítő vizébe teát vagy kávét. Ha a fekete 
csipkénk kifakult, megvörösödött, eredeti színét 
elvesztette, úgy kaphatjuk vissza, hogy csalán 
levében fél órát főzzük. /1 liter víz + 1 marék 
csalán./ 
Ha a víz kihűlt, a csipkét kinyomkodjuk, öblítsük 
és puha fehér ruhába csavarjuk. 
Értékes régi csipkéket soha ne vízzel tisztítsuk, 
néhány órára tegyük tiszta benzinnel lefedett 
edénybe. Mikor kivesszük, nyomkodjuk, öblítsük 
ki tiszta benzinnel, majd fektessük finom vászon 
közé. Kifeszítve szárítsuk. 

- N. Kékedy - 
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Hájas Ferenc festőművész 

kiállítása 
 
Szeptember 11-én nagyszabású kiállítást 
rendeztünk a Vargha Gyula Városi Könyvtár 
kiállítótermében. Virág Andrea aljegyző 
asszonyunk osztálytársa volt a kiállítónk. Meg- 
tisztelő volt, hogy augusztus 20-án is jelen volt 
hagyományőrző kiállításunkon a Polgármesteri 
Hivatal udvarán bemutatkozásként. Tudni kell 
róla, hogy dunaújvárosi születésű, ott végezte el 
az általános és középiskoláit is, majd a Dunai 
Vasműben vállalt munkát, és munka mellett 
képezte rajztudását Birkás István keze alatt.  

 
Három éves kihagyás után Pécsre költözik, ahol 
a Baranya-tervnél vállal szerkesztői állást. Itt 
ismerkedik meg Morvai László grafikus 
művésszel, aki rézkarcra és litográfiára oktatja. 
Sokat alkot, kiállításokat rendez, tele van 
tervekkel. Bízunk benne, hogy jelen lesz még 
kiállítótermünkben, találkozunk vele. 
 

-N.Kékedy- 

 VISSZATEKINTŐ 

 PESTI ÚTI PRAKTIKÁK 

 

GYERMEKFOGLALKOZTATÓINKRA A KREATÍV ESZKÖZÖKET A 
 GABI KÖNYVESBOLTBAN SZEREZTÜK BE!  

ÜLLŐ, PESTI ÚT 71. 

Szent István-napi ünnep 
 
Az idén is, mint az elmúlt években meg- 
emlékeztünk augusztus 20-ról. 
Jelen voltunk kiállítással a Polgármesteri Hivatal 
udvarán képzőművészekkel, kézművesekkel, 
kézimunkásokkal, irodalmárokkal és a környékből 
meghívott alkotó művészekkel. Megvendégeltük a 
70 év feletti idős nyugdíjasainkat, akik elfogadták 
meghívásunkat. Üllő Város Oktatási és Kulturális  
 

 
 
Bizottság elnöke Kondás Imre megtisztelt 
bennünket megnyitójával. Gondoskodtunk orvosi 
ellátásról és a nehezebben járni tudó emberek oda-
vissza elszállításáról. Az idő is hozzájárult egész 
napos szép ünnepünkhöz és kellemes hasznos 
időtöltésünkhöz. 

-Mecénás-  

 

Egy kirándulás margójára 
  
Az Üllői Vöröskereszt szervezésében voltunk egy 
felejthetetlen kiránduláson 2009. szeptember 26-
án. Négyen voltunk klubunkból és meghívtunk két 
diákot az Árpád Fejedelem Általános Iskolából. 
Szebb időt nem is tudtunk volna elképzelni, a 
társaság is kitűnő volt. Idegenvezetőnk Acsai 
Zoltán tanár úr minden jelentősebb épületről és 
helységről tartalmas információval gazdagította 
ismereteinket. Áthaladtunk Pilisen, Albertirsán, 
majd Cegléd főterén álltunk meg először. 
Megnéztük a katolikus templomot, Bazilikát, 
Kossuth szobor csoportot. Tettünk egy kis sétát, a 
többi szép, nevezetes épületek megtekintésére. 
Tovább mentünk Nagykőrösre, ahol megnéztük az 
Arany János Múzeumot, ahol egy régészeti 
feltárásokból összeállítást is láthattunk. Kicsit 
pihentünk, fényképezgettünk, majd tovább 
folytattuk utunkat Kecskemét felé. Kecskeméten a 
Sasfészek vendéglőben finom ebéddel vártak 
minket. Ebéd után Kecskemét belvárosában 
leparkoltunk a Katona József Színház közelében, 
és onnan folytattuk gyalogos utunkat. Sok látni- 
való között megemlíteném a Cifrapalotát, 
Városházát, templomokat, a gyönyörű főteret, ami 
szökőkútjával elkápráztatott bennünket. Egy óra 
szabadprogram volt, mindenki a saját kis 
elképzelésének tett eleget. Fagyiztunk, 
beszélgettünk, fotót készítettünk a sok látnivalóról. 
Újra buszra szálltunk és az egykori Promenádén 
haladva elhagytuk Kecskemét gyönyörű 
belvárosát. Utunk a Vadasparkba vezetett és a 
gazdag állatvilág kápráztatott el bennünket. Volt 
ott tigris, puma, hiúz, medve, farkas púpos teve, 
oroszlánok és még sorolhatnám az állatvilág 
állatait. Elfáradva az élménygazdag kirándulástól, 
buszunkra ültünk, majd névsorolvasás után 
kigördültünk Kecskemét városából. 
Reméljük lesz még sok ilyen szép napunk, hiszen 
nem kell távoli országokba utazni, hogy szépet 
lássunk és kikapcsolódjunk.  
 

Kis hazánkban is rengeteg látnivaló van.  
 

Robitsek Ibolya  
 

Civilnap – Parasportnap 
 
 

2009. október 3-án az Üllői Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete közösen a helyi Civil szervezetekkel 
találkozót tartottak a Sportcsarnokban. 
Ez a találkozó lehetőséget adott arra, hogy az ott 
megjelent szervezetek jobban megismerhessék 
egymást. Az idő is kedvezett a sok fajta programok 
megvalósításához. 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete – Civil non-profit 
KFT sokirányú szolgáltatást nyújtó tevékeny-
ségével bebizonyította, hogy nem csak abban 
jeleskedik, hanem profizmusába első helyen 
szerepel a szervezés, amit ezen a napon tapasztal-
hattunk. 
Mi Mecénások kiállítással és gyermek-
foglalkoztatóval voltunk jelen. Újdonságként erre 
az alkalomra kivittük fotó albumainkat, ami 
tükrözte 2005. évi megalakulásunk óta folytatott 
tevékenységünket, Tömöryné Judit elnökhelyettes 
precíz munkájának eredménye, nagy elismerést 
kapott látogatóinktól. 

 - Mecénás - 
 



Vass Gyöngyi 
A szerelem hangjai 

 
Hallod a muzsikát? 

Csontig hatoló mély,búgó dallam, 
Hullámteste fátylát borítja vágyad oltárára. 

Titkos ajtó tárul s a szomjat oltó mámor 
Agyad bugyrait lágyan átitatja. 

 
Véred minden cseppje patakágyban ébred, 

Szitárok zenéje a messzeségbe téved, 
Visszhangja örömnek s ezer éber álma, 
Simogatva öltöztet menyasszonyruhába. 

 
Koszorús  hajadba mézszínű álmot fon, 

Végtelen utadon Ő az édes otthon. 
Messzeségbe nyúló csápjai a létnek, 
Füledbe dúdolják dallamát a szélnek. 

 
Álnokul szép vagy,de  őrült és gyenge, 
Minden sóhajtásod ezer kés és penge, 

De így van jól ,s ne válaszolj, 
Hiszem minden álmod,tetted és szavad, 

Folyó a gyötrelem de tenger vagy Te 
magad, 

Így csermellyé válik a kín, 
S a szerelem dallama magával ragad. 

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 

Üllői 
Mecénás 

 

  4 2005 

ÜLLŐ KINCSEI 

 
N. Kékedy Ibolya 
Ezek a fények……. 

 
Ezen a napon minden más, 
újra mélyen érint a gyász. 
Nincs már velünk együtt 

kit ismertünk, vagy szerettünk 
ma lélekben újra együtt lehetünk. 

 
Eszemben jutnak az együtt töltött napok, 

füledben újra meg csendül a hangod. 
Szinte látom minden mozdulatod 

nem is tudhatod mennyire fáj nagyon. 
 

Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, 
ezek a fények világítsanak Neked. 

Örök világosságban, békességbe nyugodj. 
Soha el nem felejtünk biztosan tudod! 

 
 N. Kékedy Ibolya 

Meddig szerethetem?… 
 

Retteg a szívem, hogy elveszítem őt, 
Ki szebbé teszi számomra a jövőt! 

Zokog lelkem, hisz nem tudom, 
Hogy meddig szerethetem, láthatom. 

 
Meddig tudom még elhalmozni jóval? 

Vajon tudom-e boldoggá tenni egy szóval? 
Meddig lehet Ő még mellettem? 

Mennyi idő van még, hogy szeressem? 
 

Ő énem másik fele! 
Övé lényem, szeretete! 

Kérem az időt, hogy ne rohanjon, 
Kérem az Urat, hogy velem maradhasson. 

 
Oly rossz, hogy amit kapok azt el is, vehetik, 

Tollam most ezen sír és keseredik. 
Hisz Ő egy kincs, amit kaptam! 

Egy igaz barátot, kit mindig is akartam. 
 

Merczel Erzsébet 
 

Karácsonyi ének 
 

Fehér lepel borítja a tájat 
Viszik az emberek a fenyőfákat 

Készülődnek szent estére 
Jézuska születésére 

 
Aranyos Jézuska kérem szépen 

Nekem is lenne kérésem 
Hozz békét és békességet 
Embertelen emberséget 

 
Gyűlölet helyett szeretetet 

Ne szomorkodjanak az emberek 
Hogy térjen vissza szemünk fénye 

És még egy kis pénz is kéne 
 

Édes Jézuska kérem szépen 
Gyere el üllőre mindenképpen 

Oda ki a földútra is 
Várnak nagyon a szegények is 

 
Ne félj, ha az kihalt tájék 
Vigyázz rá a csillagos ég 
Várnak a jámbor szívek 

Hozzál nekünk szép ünnepet 
 

„Karácsonynak éjszakáján 
Jézus születése napján 
Örüljetek, örvendjetek 

A kis jézus megszületett!” 
 
 

Darab Anikó 
A hatnegyvenes busz felé 

 
Az ég foszladozó éjjeli pongyoláját hordja, 

lassan elvonul az égi birkahorda. 
Ütött-kopott hálófüggönyén át még haloványan 

fénylik lámpása, 
pislogva zsugorodik össze látása, 

a boltozaton észrevétlen hunyt ki a Hold. 
A váltás késik. A nap csak álmosan legyint és 

ásít 
át a reggeli ködön. Finoman mállik le az éjjeli 

ködmön. 
Sétám még hosszú. A föld savanyú, hajnali 

páráját leheli rám. 
Lábam dobbanását elnyeli a homok, körbevesz a 

karám. 
Valaki követ. Fejem hátra-hátra fordítom, de 

nem tudom ki lehet. 
Nyakamban hűvös, kellemetlen lehelet. 

Susogva jár a fák között, eddig várt, csak 
körözött, 

őrzi még az illatot, mi hosszú útján rátapadt. 
Göcsörtös sárga ujjával egyenként megpöcköli 

az ágakat, 
mint ki minden ruhát levetett, a sok zamatos 

levelet 
sárga-veres tömegsírba küldte. 

Kihűlve, fáradtan várja megérdemelt pihenőjét 
az erdő. 

Kibomlik a nappal. Ősz úr, a szomorkás, 
bágyadt mosolyú 
vándor újra eljő. 

 

   

 
 

V. Meggyesi Hajnalka 
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