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Kedves mélykútiak!
Újra nyílnak a kora tavaszi vi-

rágok, megindultak és javában
folynak a szántóföldi munkák.
Szinte pezseg az élet a kiskertek-
ben, parkokban. Mi mást jelent-
het ez, mint hogy újra ránk kö-
szöntött a tavasz, a természet éb-
redése és megújulása.

De ilyenkor vajon tényleg csak
a természet ébred? A természet
újul meg, vagy mi magunk is pró-
bálunk egy kicsit pozitívabban, vi-
dámabban élni és gondolkodni?

Úgy vélem, ilyenkor valami kül-
sõ erõ által irányítva, de valahogy
tényleg vidámabbak az emberek,
talán több mosolygós arccal talál-
kozunk, mint a téli idõszakban, és
tele vagyunk tenni akarással.

Kedves mélykútiak!
Közeledik húsvét ünnepe, a

böjti idõszakban már benne já-
runk, és valóban, ennek az idõ-
szaknak tényleg ez a lényege.
Megtisztulás, az elmélyülés és a
húsvétban az újrakezdés.

A húsvéti ünnepekben a nagy-
péntek az elvégeztetés napja, hús-
vét a folytatás, az újrakezdés napja.
E két dolog váltakozása az emberi
életnek az alapjait határozza meg.
Gondoljunk csak bele: olyan, mint
a nappal és az éjszaka; mint a tél és
a tavasz; a kudarc és a rájövõ siker.
Az életben nincs elvégzés, csak
szakaszok zárulnak le és mások
nyílnak meg. Az esztendõ is elvé-
geztetik, de újra is kezdõdik. Igaza
van a költõnek: Elvégeztetett?
Nem. Most kezdõdik újra. Nincs
elvégzés, csak örök, soha meg nem
szakadó folytatás... 

Most nem errõl az örök, min-
denre vonatkozó újrakezdésrõl be-
szélünk, hanem olyan egyszerû
esetekrõl, amikor az ember elbu-
kik, de nem adja meg magát, újra-
kezdi. Elvégeztetett? Nem. Most
kezdõdik újra. Kétféle ember van:
az egyik, ha csapás, veszteség éri,
megijed, kétségbeesik, lemond,
soha többet meg nem próbálja.
Nincs szerencsém, nem érdemes...
„Elvégeztetett”! A másik – újrakez-
di. Amikor újabb csapás éri, ismét
újrakezdi. Versenyt fut a balsorssal,
addig kezdi újra, amíg egyszer sike-
rül. Elvégeztetett? Nem, most kez-
dõdik újra. 

Hasonlatos a part menti akác-
hoz, amelyet kivágnak, de száz
hajtásban újraéled. Azokat ismét
kiirtják, de õ ezer új hajtásban je-
lentkezik! Nem adja meg magát,
mígnem a gazda így szól: egyet
meghagyok. 

Sajnos, a mindennapi életben
is akadnak példák, amikor újra
kell kezdeni. Leég valakinek a há-
za, megbukik az üzlete... újrakez-
di. Ivásról, dohányzásról leszok-
ni... visszaesõ beteg, megbukott
diák... õk mind újrakezdenek.
Megpróbálják újrakezdeni azt,
amit talán elrontottak, de most
másként, ügyesebben, és már
okulva az elõzõ hibákból.

Az újrakezdés néhány törvé-
nye: lelki egészségünknek meg
kell lenni, hogy legyen erõnk és
hitünk, és hogy magasabb szinten
kezdjük újra, elölrõl. Például aki-
nek leég a háza, szebbet épít...
felgyógyult beteg jobban vigyáz
az egészségére. 

Húsvét tehát az újrakezdés
ünnepe. Az örök újrakezdés
egyetemes törvénye figyelmeztet
és követel. 

Boldog Húsvéti Ünnepeket!
Kovács Tamás polgármester

1919. január 6-án született Ka-
locsán. Édesapja, Prokop Márton
neves szabómester, édesanyja Ka-
tona Teréz. Rajztehetségére már az
elemi iskolában felfigyeltek. Kö-
zépiskolai tanulmányait Kalocsán a
jezsuita atyák gimnáziumában foly-
tatta. Mint a gimnázium legjobb
rajzolója az utolsó két évet már
papjelöltként végezte. A kitûnõ
érettségi után öt éven át a Hittudo-
mányi Fõiskolán filozófiai és teoló-
giai tanulmányok következtek. Az
akkori kalocsai érsek bíztatta mû-
vészeti törekvéseit, de miután õ
1942-ben elhalálozott, az új érsek
más véleményen volt és elküldte
Prokop Pétert Dunapatajra káplán-
nak. Bárd János és Belon Gellért
közbenjárására 1945-ben enge-
délyt kapott, hogy felvételizzen a
Képzõmûvészeti Fõiskolára. A sike-
res felvételi vizsgát követõen freskó
szakon, Kontuly Béla osztályában
elkezdte mûvészeti tanulmányait.
Eszményképe Aba Novák Vilmos
volt. Már fõiskolai évei alatt kapott
megbízásokat: Kecelre, illetve Du-
natetétlenre vezérelte a nyári szün-
idõben a felkérés templomi falké-
pek készítésére. Váratlanul, fél év-
vel tanulmányai befejezése elõtt
egyházi felettesei visszahívták Bu-
dapestrõl. 1949-ben elõbb Dusno-
kon káplán, majd fél év múlva
Mélykúton hitoktató lett. 

Errõl így vallott: „Csak én tu-
dom annak a hátterét, hogy ide
küldtek. Jól érezzem magam, bú-
felejtõnek. Megtérjek? Kigyógyul-
jak káros szenvedélyembõl.

Elõtte nem engedték, hogy be-
fejezzem a festõakadémiát, három
és fél év után. Akkor azt hittem,
összedõl a világ, mert amit csinál-

tam, nagyon akartam. Váratlanul
Dusnokra helyeztek. Ha a nevem
szlávos is, a zbogom-on (Isten ve-
led!-en) kívül ma sem tudok egy
szóval sem többet. Ezért hat hó-
nap múlva ideküldtek hitoktató-
nak, tõsgyökeres tiszta magyarok
közé. A lelkipásztorkodás majd le-
köt, helyrehozza zilált lelkem; ká-
bítószer, mely elvonja figyelmemet
betegítõ mániám felõl…

Dudás plébános, akinek volt
egy regényes önéletrajza: falun is
pereg a film, megértve vigasztalt.
A két jó káplántárs is bujtogatott:
nehéz lesz visszavergõdni a kerék-
vágásba. A fölnõtt akkori gyereke-
ket, akiket vakmerõen rám bíztak,
szívbõl szerettem. Élveztem a ve-
lük való foglalkozást, a vadkom-
munizmus akadékoskodása elle-
nére is, heti huszonnégy órában.
Délutánonként modellt ültek ta-
nítványaim.

Tovább folyt a nóta. A feltétele-
zés (úgyis abbahagyja) nem vált be.
A törvényszerûség alól is van kivé-
tel. Tárlatra való anyag született a
gyerekportrékból. 

Folytatás a 10. oldalon

Észak-Bácska világhírû pap-festõje

Prokop Péter (1919-2003)
50 éves a Szent Erzsébet-templom hármasoltára
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A tanácskozó terembõl jelentjük…

• Önkormányzatunk a korábbiakban sike-
resen pályázott a Jókai utcát tehermentesítõ
ipari elkerülõ út megépítésére. A pályázatban
az önkormányzat vállalta, hogy az ipari elke-
rülõ út meglévõ dokumentáción történõ kije-
lölése érdekében módosítja  a helyi építési
szabályzatot és a településszerkezeti tervet. A
dokumentáció-módosítás jóváhagyására a
2012. február 14. napján tartott testületi ülé-
sen került sor. A dokumentáció egyeztetõ tár-
gyalásán az Állami Fõépítész észrevételezte,
hogy a település belvizes adottságát figyelem-
be véve mielõbb javasolja elkezdeni a telepü-
lésrendezési terv módosítását az egész telepü-
lésre vonatkozóan. Erre azért van szükség,
hogy a belvizes területeken a továbbiakban
ne lehessen építési engedélyeket kiadni, ezzel
megelõzhetõek lennének a belvízkárok. A
képviselõ-testület fontosnak tartja a rendezési
tervbe beépíteni a belvizes területeken az épí-
tési tilalom elrendelését, ezért úgy döntött,
hogy a módosítási javaslatok összegyûjtése
után dönt a rendezési terv módosításáról. 

• A képviselõ-testület döntött arról, hogy a
Jánoshalmi úti Vásártéren állatpiacot kíván
mûködtetni. Az állatpiac minden páros hét
szombatján 5.00 és 6.00 óra között kerül
megtartásra, azon kistestû haszonállatok (ba-
romfifélék, rágcsáló haszonállatok, sertés, juh
és kecske) értékesítése folytatható. Az üze-
meltetõ az árusítást helypénz fizetéséhez köti,
az állatpiacon helyhasználatra csak az jogo-
sult, aki a fenntartó részére a helyhasználatért
a helypénzt megfizette. A helypénz mértéke
baromfifélék esetén 70,- Ft/db, rágcsáló ha-
szonállatok esetén 100,- Ft/db, sertés, juh és
kecske esetén 200.- Ft/db. Az árusításra jogo-
sult az árusításra vonatkozó elõkészületeket az
állatpiac nyitvatartási idejének kezdetét meg-
elõzõ egy órával kezdheti meg. A marhalevél

kezelõ és hatósági állatorvos számára az admi-
nisztráció elvégzéséhez szükséges feltételeket
az önkormányzat biztosítja. 

• A képviselõ-testület elfogadta az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetését. A költségve-
tés tervezetét a testület két fordulóban tárgyal-
ta, miután a hatályos – és olykor egymásnak el-
lentmondó – jogszabályi rendelkezések sok bi-
zonytalansági faktort eredményeztek.  A terve-
zet összeállításának vezérfonala valamennyi
szinten a költségtakarékos, felelõs gazdálkodás
volt, amely ugyan már a korábbi években is kö-
vetelményként jelent meg, azonban az idei év-
ben ez különösen fontosnak mutatkozik. A
költségvetés végrehajthatósága miatt az intéz-
ményeknél összesen közel 20 millió Ft elõi-
rányzat került zárolásra, amely év közben – a
pénzügyi eredménytõl függõen – elérhetõvé
válhat. A képviselõ-testület az önkormányzat
2012. évi költségvetését 1.276.141 ezer Ft
költségvetési bevétellel, 1.394.460 ezer Ft költ-
ségvetési kiadással, 118.319 ezer Ft költségve-
tési hiánnyal állapította meg. A testület a költ-
ségvetés egyensúlyát az elõzõ évi pénzmarad-
vány igénybevételével (kb. 30 millió forint), va-
lamint mûködési és felhalmozási hitel tervezé-
sével biztosította. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. február 14. és 2012. március
15. közötti idõszakban két alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Az üléseken történt
fontosabb eseményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze.  

Mélykút Város Képviselõ-testülete soron következõ ülését április 24-én 14 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében.

KÉPVISELÕI FOGADÓNAP
Kovács Tamás polgármester: minden hétfõn
8.00–12.00-ig.
Mikó Lászlóné alpolgármester: minden csü-
törtökön 9.00–12.00-ig, képviselõi szoba
Földes István képviselõ: minden hónap elsõ
péntek: GAMESZ 8.00–11.00-ig
Fuszkó Attila képviselõ: munkaidõben a
Mûvelõdési Házban
Kopcsek Tamás képviselõ: minden hónap
elsõ hétfõjén 8.00–10.00, Nagy u. 18.
Dr. Márai László képviselõ: minden hónap
utolsó szerdáján a lakásán, Bercsényi u. 10.,
8.00–10.00-ig
Novák László képviselõ: minden hónap utol-
só szerda az iskolában 8.00–10.00-ig
Racsmán Richárd képviselõ: minden ked-
den az iskolában 14.30–15.30-ig
Dr. Sztantics Péter képviselõ: munkaidõben
a Búzakalász irodájában

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Mélykút város hivatalos honlapja a www.melykut.hu,

a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár a címen érhető el.www.konyvtarmelykut.hu

TISZTELT VÁLLALKOZÓK!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy lehetõség
nyílik vállalkozásaik, termékeik bemutatására,
hirdetésére a www.melykut.hu weboldalon
(p. képes, néhány soros szöveges formában).
Amennyiben szeretnének élni ezzel a lehetõ-
séggel, kérem, keressék kollégámat, Bényi Jó-
zsefet a részletekkel kapcsolatban.

Kovács Tamás polgármester

FAÁGAK AZ ÚTON
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
az utcán lévõ fák közlekedést akadályozó
ágait szíveskedjenek levágni a közúton köz-
lekedõ gépjármûvek, például ponyvás te-
herautók, mentõ, tûzoltó épségének meg-
óvása érdekében.

Közremûködésüket köszönjük!
Sántáné Czékus Tímea
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ÉPTESZ KFT. HIRDETÉSEI
• VÍZMÛ: Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selõ-testületének 17/2007.(XI.28.) rende-
lete alapján 2008. január 1-jétõl a vízszol-
gáltatásnál bevezetésre került az alapdíj,
mely független a vízfogyasztástól. Az alap-
díjat minden vízórával rendelkezõ in-
gatlan tulajdonosa köteles megfizetni.
Az alapdíj megfizetése alól kizárólag a la-
katlan ingatlan tulajdonosa mentesülhet
abban az esetben, ha a vízóráját leszerel-
teti. A mérõóra újbóli felszerelése esetén
azonban a vízmérõ, valamint a felszerelés
költségét köteles megtéríteni.
Vízmû telefonszáma: 
06-30/314-6604 (Konkoly István)
06-70/612-5061 (Kothencz János)
06-70/428-2436 (Harcsek Miklós)

Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan ese-
tében a tulajdonos változást minden eset-
ben jelentsék be az ÉPTESZ KFT irodájá-
ban a vízóra átírása és a vízszolgáltatói
szerzõdés megkötése miatt. Felhívjuk a fo-
gyasztók figyelmét a vízóra aknák tisztán-
tartására és téli idõszakban a vízórák fagy
elleni védelmére.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
Mélykút és Mélykút Öregmajor terüle-
tén április 2-rõl április 6-ig ivóvíz fertõt-
lenítést végzünk. A klóros víz mellett át-
meneti vízhiánnyal lehet számolni. A víz
csak átszellõztetés után fogyasztható!
• A TEMETÕK (az ÉPTESZ Kft. üzemelteté-
sében: Kálvária, Pesti, Alsó)  8–16 óráig tar-
tanak nyitva. Temetõgondnok telefonszá-
ma: 06-30/245-5266 (Pásztor Mihály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-
30/252-5181, 06-20/978-6680 ( Mayer
László) telefonszámon, illetve az ÉPTESZ
KFT számán: 77/460-089, vagy személye-
sen az irodában Mélykút Rákóczi u. 5.
szám alatt. A szippantás díja fordulónként
bruttó 7 620 Ft.
• KÉMÉNYSEPRÉSI tevékenységet Mély-
kút területén a jánoshalmi TÛZKER IMP.
BT látja el, a szolgáltatást a 06-77/402-884
telefonszámon lehet kérni.
• SZEMETESZSÁK: a Felsõ-Bácskai Hulla-
dékgazdálkodási Kft emblémájával ellátott
szemeteszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ
KFT, irodájában Mélykút Rákóczi u. 5. szám
alatt 391 Ft bruttó áron. Ha ebbe a zsákba
gyûjtik a hulladékot, a kuka ürítésekor ezt is
elszállítják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

„Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük õt. –
De nincs már.
Akár a föld, összedõlt
a kincstár.
Okuljatok mindannyian e példán,
Ilyen az ember. Egyedüli példány
Nem élt belõle több és most sem él,
s mint fán sem nõ egyforma két levél
a nagy idõn sem lesz hozzá hasonló.
Akárki is volt, de fény, de hõ volt
Mindenki tudta és hirdette: õ volt.”

(Kosztolányi Dezsõ: Halotti beszéd)

Elment Menyus bácsi. Elment, mert elmond-
ta már sok száz történetét és versét. Most már a
csillagok közt mondja tovább. Ezentúl mindig
múlt idõben beszélünk Róla, a szeretet azonban
megmarad. A fájdalmat, együtt örököltük az em-
lékekkel. Külön-külön tartjuk a tükröt, amely õr-
zi az alakját, s mindenki hozzáteszi a neki leg-
kedvesebb emlékét.

Ha abból a tükörbõl néztük a világot, amelyet
õ tartott, ha az õ szemével néztük - mást láttunk!
Káprázatosan különöset, játékosabbat, vidámab-
bat, gyerekesebbet. Sóvárgó szívvel és sóhajtva
megállapíthatjuk, hogy jobb volt a világ, amikor
közöttünk élt - derûsebb, könnyebb és könnyel-
mûbb. Istenem, hányszor derítette fel komor ké-
pünket mindig mosolyra kész kedélyével!

Valami egészen különleges tehetséggel élt és
alkotott közöttünk. Egyedisége a humora, játékos-
sága, a rendhagyó szó és fogalomalkotási készsé-
ge mellett tartalmazott valami bizonyára hallatla-
nul összetett, kizárólag rá jellemzõ, senki mással

össze nem téveszthetõ karakterjegyet. Igen sokol-
dalú poéta volt, részt vett minden községi kulturá-
lis vagy más eseményen, rendezvényen. Sokszor
felkérték, hogy az ünnepségek színvonalát szava-
lataival, verseivel emelje. Küzdelmes életútja volt,
de töretlen hitével, irodalomszeretetével feledtet-
ni próbálta a nehézségeket, kudarcokat. Ahogy az
ifjúságot felkarolta és irodalomszeretetre nevelte
õket, ugyanígy próbálta a felnõtteket is rávezetni
erre. Önállóan is írt verseket, részt vett a falu sport-
történetének megírásában, szerkesztésében.
1997- ben a képviselõ-testület „A kulturális élet
területén kifejtett kiemelkedõ tevékenysége elis-
meréseként.” Mélykút Községért Díjjal tüntette ki. 

Azt mondják, sosem hal meg az, aki emléke-
inkben él. Az én személyes emlékeimben is ele-
venen él Menyus bácsi alakja. Nyolc esztendõs
lehettem talán, amikor elõször találkoztunk.
Édesanyám a Béke Tsz-ben dolgozott. Akkor még
szokás volt nagy nõnapi ünnepségeket tartani,
amelyeken a mûsort a KISZ-es fiatalok adták. Va-
lamilyen módon én is bekerültem a csapatba.
Mivelhogy akkor is ilyen mélynövésû voltam,
mint most, Menyus bácsi székre állított és úgy
szavaltam el Petõfi Sándor Anyám tyúkját. Ezt
még azután nagyon sok más alkalom is követte:
nõnapok, író – olvasó találkozók, egyéb kulturális
rendezvények. Ezeket mindig nagyon jó hangula-
tú, de kemény próbák elõzték meg. Ezeknek a
próbáknak köszönhettem életem párját is. 

Visszatért most már abba a világba, ahol örö-
kösen ragyog „az a csillag”, amelynek fényét
életében töretlenül felénk sugározta. Derûs,
szeretetteljes lénye városunk egyik legszeretet-
tebb alakjává tette: a „MENYUS BÁCSI” csupa
nagybetûvel írva. Emléke legyen áldott, nyugal-
ma legyen csendes. Egyik kedves versünk elsõ
soraival búcsúzom Tõle: 

„Neved fogalom lett a földön,
Ahol érzõ emberek élnek…” 
(Várnai Zseni: Anna Frank naplója)

Börcsökné Kiss Erzsébet

In memoriam Mikó Menyhért
„Elmegyek, elmegyek hosszú útra megyek…”
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A Kistérségi Ifjúsági Tanács folytatta mun-
káját az elmúlt idõszakban is. Ezeken a prog-
ramokon elsõsorban az általános iskolásoké
volt a fõszerep.

Február 25-én a KIT Jánoshalmára, egy kis-
pályás teremlabdarúgó bajnokságra hívta meg
az általános iskolásokat, valamint a középisko-
lás tanulókat. A kisebbek 3 korosztályban mér-
hették össze erejüket. 3-4 osztályos, 5-6 osztá-
lyos, 7-8 osztályos korosztályban több mint 70
gyermeket mozgattunk meg a délelõtt folya-
mán a Nebuló Kupán. A délután a középisko-
lásoké volt, akik eddig a rendezvény szervezé-
sében vettek részt, most lehetõséget kaptak,
hogy a pályán is bizonyítsanak. A rendezvényt
igen sikeresnek mondhatjuk, több mint 100
gyermek vett részt a meccseken. 

A nap végére kiderült, melyek a szerencsés
csapatok, akik hazavihetik a kupát: 3-4 osztá-
lyosoknál: Hunyadi János Általános Iskola •
5-6 osztályosoknál: Szent Anna Katolikus Álta-
lános Iskola • 7-8 osztályosoknál: Szent Anna
Katolikus Általános Iskola • Középiskolások-
nál: VM Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola.

Legutóbbi rendezvényünkön szintén az ál-
talános iskolások mutathatták meg magukat.
Március 3-án Mélykúton szerveztük meg a Ki-
Mit Tudot, ahova vártuk a kistérség általános
iskolásainak tanulóit. Sajnos, az eredeti jelent-
kezésekhez képest kevesebb gyermek tudott
eljönni, mivel a járvány sokakat ledöntött a lá-
báról. De így is számos szép verset és mesét
hallhattunk a gyermekektõl. 

A KIT további programokat szervez március-
ban és áprilisban is. Az eddig meghirdetett
programjainkat rajtunk kívül álló okok miatt át
kellett csoportosítani, így a következõ rendez-
vényeink a következõk lesznek:
március 3. Keresztény ifjúsági koncert az Éb-
redés zenekarral
március 22. Hova tovább címû elõadás – Hu-
nyadi János Gimnázium
április 4. Hova tovább címû elõadás – jános-
halmi szakképzõiskola
április 20. Kulturális est – Jánoshalma
április 8. Projektzáró – Kéleshalom

Sári Diána

Ki(t)Tekintõ

LOMTALANÍTÁSI 
TÁJÉKOZTATÓ
MÉLYKÚT, 2012. ÁPRILIS 16.-20.

A lomtalanítást Mélykút területén a Felsõ-
Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. végzi gyûj-
tõjáratszerûen a mellékelt útvonalterv alapján.

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdõdik, és
tart az aznapi útvonaltervben szereplõ utcák
befejezéséig.

A lomtalanítás során a lomhulladékot az
ingatlan elõtti közterültre szíveskedjenek ki-
helyezni, úgy, hogy azt a begyûjtést végzõ
gépjármû meg tudja közelíteni és a rakodás
biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erõ-
vel legyen elvégezhetõ!

A lomtalanítás során a következõ hulladékok
kerülnek begyûjtésre:
• nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény,
ágy, stb.)
• fém-, fa-, papír-, mûanyaghulladékok
• zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulla-
dékok)

A lomtalanítás során a hulladékokat a követke-
zõképpen kérjük kihelyezni:
• A kis térfogatú hulladékokat zsákban össze-
kötözve,
• A növényi eredetû hulladékokat összekötve.

Veszélyes hulladékok (elemek, akkumuláto-
rok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek,
savak, lúgok, növényvédõ szerek, veszélyes
anyagokkal szennyezett csomagolási hulladé-
kok és minden egyéb veszélyes hulladéknak
minõsülõ anyag, háztartási-, információs-, táv-
közlési-, szórakoztató elektronikai hulladékok,
gumiabroncsok) nem kerülnek elszállításra!

Kérjük, a zsákok megtöltésénél szívesked-
jenek odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi
erõvel mozgathatóak legyenek!

Az egyéb módon kihelyezett hulladékok
nem kerülnek elszállításra!

Tisztelettel tájékoztatjuk az ingatlan tulaj-
donosokat, hogy a 2012. évben lehetõség
nyílik arra, hogy lakóingatlanonként 750 kg /
év veszélyes hulladéknak nem minõsülõ hul-
ladékot a Vaskúti Regionális Hulladéklerakóra
(6521 Vaskút, Külterü-
let 0551. hrsz.) el-
lenszolgáltatás
nélkül (azaz in-
gyenesen) saját
jármûvel kiszál-
líthatnak lakcím-
igazoló kártya fel-
mutatása ellenében.
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A kifejezés hallatán az emberek egy
része sokat sejtetve mosolyog, a má-
sik része megkérdezi, mi az, de van-
nak olyanok, akik már hallottak róla,
és azt kérik, mondjam el, mire jó
pontosan. A legfontosabb, amit tud-
ni kell, hogy a két láb között elhe-
lyezkedõ, tenyérnyi izomzatról van
szó. Izom! Minden izomnak fontos
feladata van. Ezeknek a medence-
alapi izmoknak az akaratlagos üríté-
sen, a szülésen és a szexualitáson kí-
vül az a szerepük, hogy az összes
hasûri szervet alátámasszák, az ösz-
szes kismedencei szervet támasszák és védjék
a medence- kimenetet. Mivel nem erõsítjük
õket, így elgyengülnek, rugalmasságukat ve-
szítik és kezdõdnek a problémák. 

Elõször bizonyos tüneteket veszünk észre
magunkon. Ilyenek: pl., köhögésre, tüsszen-
tésre 1-2 csepp vizelet, vagy akár nagyobb hó-
lyagtartalom is elfolyik, vagy szél,- széklet-
tartási problémák adódnak, vagy bizonyos
testhelyzet közben levegõ áramlik a hüvely-
bõl. Kialakul az aranyér, ami nagyon kellemet-
len és fáj. Esetleg megmûtik, de kiújul. Ez
azért történhet meg, mert az aranyér egy
izomgyengeségbõl adódó probléma, melyet
csak tréninggel lehet megszüntetni. A mûtét
maximum 70%-ban segíthet, ha minden tö-
kéletesen alakul. Ezt orvostól tudom, aki elis-
meri a torna fontosságát, de belátja, hogy az
edzéselmélet nem az õ dolga. Mint ahogyan
én is arra bíztatom az érdeklõdõket, hogy
menjenek orvoshoz (urológushoz, nõgyó-
gyászhoz, proktológushoz vagy a háziorvos-
hoz), aki felállítja a diagnózist. Mert ha már
nemcsak tünet, hanem kialakult betegségrõl
van szó, akkor pontosabban meghatározha-
tom én is, hogy melyik izomra kell fokozot-
tabban dolgozni és milyen testhelyzetben kell
végezni a gyakorlatokat. Egyáltalán nem
mindegy: pl. aranyeres problémával teljesen
más, mint hólyagproblémával, méhsüllyedés-
sel vagy végbélsérvvel. Ha már olyan gyenge
az izom, hogy kialakulnak ezek a betegségek,
elkerülhetetlen a mûtét. Minden mûtét rizikó-
tényezõ, de ha sikerül még elõtte megtanulni
és legalább pár hétig csinálni a tornát, mûtét
után pedig kötelezõ, akkor a gyógyulás rövi-
debb és 100%-os. A prevenció (megelõzés)
lenne az igazi, de ez nem sok embernek ada-
tik meg, csak ha birtokában van a torna már
gyermekkorától és persze csinálja is azt. A tré-
ning 2x5 óra. Nem kell megijedni, a résztve-
võk szerint gyorsan eltelik. Itt mindenki magá-
val foglalkozik (10 órát csak magunkkal törõ-
dünk!), egy tesztlapot tölt ki (melyet orvosok
állítottak össze Kriston Andreával) ,mely alap-

ján egyénre szabott programot kap.
Valamint a torna kibõvült nõgyó-
gyászati gyulladások és prosztata
gyulladások tornájával.

Az intim tornát kiegészítem egy
olyan tornával, mely erõteljesen
bemozgatja a kismedencét. E kettõ
hatására remek lesz a kismedence
vérellátása, jobban mûködnek a
kismedencei szervek, emelkedet-
tebb lesz a hormonszint. Kitûnõ

menstruációs problémákra (túl hosz-
szú, túl kevés, túl sok, túl görcsös), kli-

maxra (hõhullámok stb.). Ez laboratóriumi
vizsgálattal bizonyított. 40-50 éves kor között
elkezdõdik a változás kora, de minél késõbb-
re ki tudjuk tolni ezt, annál jobb. Mert a kli-
maxnak vannak negatív mellékhatásai (kötõ-
szövetek romlása, hõhullámok, alvászavar, ke-
délyállapot romlása, hüvelyszárazság stb.). Er-
re is jó a torna! Néhány tapasztalat a hálás
résztvevõktõl: Volt már tizenhárom éves vidé-
ki kislány, akinek „nem csorog be” sem éjjel
sem nappal. 70 éves néni, aki örömmel hívott
fel, hogy megjárta Budapestet és Kecskemétet
betét nélkül. Prosztata problémákkal küszkö-
dõ férfi vizeletürítési nehézségei megszûntek
és az aranyere is elmúlt. Egy másik hölgy, aki
kétszeri hólyagfelvarrás után nem ért el olyan
eredményt, mint 3 heti tornával. Sportoló
lány, aki örömmel közölte, végre végig tudja
játszani a meccset, mert nem kell közben „ki-
mennie”. Más: „Ma már nyugodtan tüsszent-
hetek!” De van, aki egyszerûen csak közli ve-
lem: „Elmúltak a problémáim és a szexuális
életem is megszépült”.

Számomra a legmeghatóbb vélemény: „Itt
van elõttünk a csoda, csak élni kell vele”.

A foglalkozásokat helyben (Jánoshalmán)
és érdeklõdés esetén vidéken is tartom!

Kívánok minõségi életet Mindenkinek!
„Ami rajtad múlik, az megvalósítható!”

Bátyai Gáborné

06/70 338 56 97, 06/77 402 853 (este 8 után)

A megoldás: Kriston intim tornaLOMTALANÍTÁSI 
PROGRAM
2012. ÁPRILIS 16. HÉTFÕ • ÖREGMAJOR
EGÉSZ TERÜLETE • JÁNOSHALMI ÚT •
HUNYADI U. • ATTILA U. • KÖLCSEY U. •
DÓZSA GYÖRGY U. • MADÁCH U. • SZA-
BADSÁG TÉR • DAMJANICH U. 5 SZÁMÚ
ÚTTÓL ÉSZAKRA • TÁNCSICS U. • RÁKÓ-
CZI U. • TRAKTOROSOK ÚTJA • FELSZA-
BADULÁS U. • MIKSZÁTH KÁLMÁN U. •
MEZÕ IMRE U.

2012. ÁPRILIS 17. KEDD • PESTI U. •
DANKÓ P. U. • EÖTVÖS U. • ADY ENDRE
U. • KOSSUTH U. • GALAMB U. • HON-
VÉD U. • ÚJ U. (KOSSUTH UTCÁTÓL
ÉSZAKRA) • KINIZSI U. • NAGY U. (KOS-
SUTH UTCÁTÓL ÉSZAKRA) • BEM TÉR •
SALLAI U. • SZENT LÁSZLÓ U. • TEMPLOM
U. • BERCSÉNYI U.

2012. ÁPRILIS 18. SZERDA • NAGY U.
(KOSSUTH UTCÁTÓL DÉLRE) • SZENT
LÁSZLÓ U. (KOSSUTH UTCÁTÓL DÉLRE) •
PETÕFI TÉR • ZÖLDFA U. • KISTEMPLOM
U. • RÁKÓCZI U. • PACSIRTA U. • TÓTH
KÁLMÁN U. • BOTOND U. • MAGYAR U. •
DAMJANICH U. 55. ÚTTÓL DÉLRE ESÕ RÉ-
SZE • KANDÓ KÁLMÁN U. • MÁJUS 1. U. •
ZALKA MÁTÉ U. • HÁMÁN KATÓ U. • BÉ-
KE U. • VÖRÖSMARTY U. • MÁTYÁS KI-
RÁLY FELSÕ RÉSZE

2012. ÁPRILIS 19. CSÜTÖRTÖK • ZRÍNYI
U. • SZÉCHÉNYI U. DÉLI RÉSZE • JÓKAI U.
• RIGÓ U. • DEÁK F. U. • RÓZSA U. • KIS
U. • MÁTYÁS KIRÁLY U. ALSÓ RÉSZE • VI-
LÁGOS UTCA

2012. ÁPRILIS 20. PÉNTEK • SZÉCHENYI
U. ÉSZAKI RÉSZE • BARTÓK BÉLA U. •
ARANY JÁNOS U. • MUNKÁCSY U. • ÚJ UT-
CA KOSSUTH UTCÁTÓL DÉLRE ESÕ RÉSZE
• ÁRPÁD U. • KISFALUDY U. • VEZÉR U. •
VAS U. • LÉNÁRD U. • MALOM U. • MÁ-
TYÁS KIRÁLY U. KÖZÉPSÕ RÉSZE • TÓPART
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„KIS HAZÁM A NAGY HAZÁBAN…”

A szülõföldnek varázsa van. Mert egy em-
ber sokfelé fordulhat életében – akár jószán-
tából, akár kényszerûségbõl –, érezheti magát
másutt is nagyon jól, ám a szülõhelynek leg-
többször mégis van egy nagyon jelentõs érzel-
mi többlete, különleges igézete. És itt teljesen
mindegy, hogy valaki az Alföldön született-e
vagy a Dunántúlon… az eredmény mindig
ugyanaz: rajongás a szülõföld iránt. A magyar
irodalomból példák sokaságát lehetne fölhoz-
ni erre.

Ezt az érzelmi alapállást legfrappánsabban
a székely nemesi származék, a kicsinyke
Zágon szülötte, Rákóczi íródeákja, aki hûsé-
gesen követte a fejedelmet a törökországi
számûzetésbe is, Mikes Kelemen fogalmazta
meg kitalált nénjéhez írott Törökországi leve-
leiben, ekképpen: „Úgy szeretem már Rodos-
tót, hogy el nem feledhetem Zágont.” Klasszi-
kusan tömör, mély értelmû és ráadásul na-
gyon szellemes megfogalmazása ez annak az
érzésnek, hogy másutt is lehet jó, vagy leg-
alábbis elfogadható a sorsunk, a szülõföld em-
léke és szeretete mégis mindenek fölött való,
a sírig elkísér bennünket. …

Elkerülhetetlen, hogy egy sokoldalú prózát
mûvelõ, kritikát, esszét, regényt, emlékiratot is
író embert idézzek, mert õ Mélykút nagy szü-
löttje, Fenyõ Miksa. Az elsodort ország címû
könyvében többek kötött ez olvasható:
…Mélykút! Kedves hely! Szülõföldem! Drága
falum! … Istenem, mi mindent kellene följe-
gyeznem, ha csak halvány képét is akarnám
rádióhullámozni azoknak az érzéseknek, me-
lyek elfognak, ha Mélykútra gondolok… A
mélykúti búcsút kellene megírnom, a már-
civás gyönyörûségét, melyre mindig egy egész
esztendeig kellett várnom … és az ördöglovat
… Nem folytatom, nagyon vágyódom gyer-
mekkorom Mélykútjára…” Csodálatos és
megható szavak, Mélykúthoz méltó szenve-
délyes vallomás ez. 

Ilyen magasztos témáról szólva, mint a szülõ-
föld, csakis õszintének szabad lenni, ezért nem
lehet elhallgatni, hogy a szülõföldhöz nemcsak a
szülõi ház és a gondoskodás, az iskola, a gyer-
mekkor és az ifjúság, az elsõ szerelmek és az el-
sõ barátságok idõszaka és ezek emlékezete tar-
tozik hozzá elválaszthatatlanul, hanem a teme-
tõ is. És itt engedtessék meg nekem, hogy telje-
sen személyes hangon szóljak. Én itt abból a na-
gyon mély értelmû és igaz gondolatból indulok
ki, amit Kányádi Sándor, a Kolozsváron élõ kivá-
ló költõ fogalmazott meg szépen Halottak nap-
ja Bécsben címû költeményében: „Mert a legár-
vább akinek / még halottai sincsenek.” Ilyen ér-
telemben én Mélykúton nagyon gazdag ember
vagyok, számos olyan halottam nyugszik az itte-
ni földben, aki kiváltképpen kedves volt szá-
momra. Még volt módom rövid ideig személye-
sen ismerni két dédszülõmet, együtt élni né-
hány évtizedig három nagyszülõmmel, szeren-
csére sokkal tovább szüleimmel és nõvérem-
mel. Amikor az itteni földben nyugvó tanítóim-
ra és tanáraimra hálatelten emlékezem, végigsu-
han elõttem egész általános iskolai emlékso-
rom: Horváth Lajos bácsira, Bánhegyi János
igazgatónkra, akik az alsó osztályokban tanítot-
tak, Töröky Matyi bácsira, aki osztályfõnököm
volt a hatodikban, hetedikben és a nyolcadik-
ban, Budai Géza tanító úrra, aki tanított az álta-
lános iskolában, de még halasi gimnazistaként is
foglalkozott velem az általa irányított néptánc-
csoportban. Ideköt több régi jó barátom sírja is,
Horváth Lajcsié, Fábián Ferié és Dora Lalié,…
Radvánszky Alajosé, aki osztálytársam volt a ha-
lasi gimnáziumban. Kedves emléket idéznek föl
egykori futballista csapattársaim is, szeretettel
emlékszem Czeglédi „Csizi” Pistára, Rajcsány
Miskára, Balogh Nácira, Molnár Jóskára, Harnos
Ferire, Nagyváradi Lacira, s persze edzõnkre,
Nagy Elemér bácsira. Illyés Gyulát idézem: „Így
maradok meg hírvivõnek / õrzeni kincses teme-
tõket.” Nekem kincsesek a mélykúti temetõk,
mert pótolhatatlanul drága embereim
feküsznek bennük.

Azzal kezdtem mondandómat, hogy a szü-
lõföldnek varázsa van, és idéztem Mikes Kele-
men bölcs mondását is. Biztos vagyok benne,
hogy – megváltoztatva a megváltoztatandókat –
mi, itt összegyûlt elszármazottak megerõsíthet-
jük az íródeák szavait, az õ igazságát: úgy meg-
szerettük már azt a várost vagy falut, egyszóval
azt a helyet, ahová életünk útja vezetett ben-
nünket – én magam Szegedet –, hogy el nem
feledhetjük Mélykutat, szülõfalunkat. Örüljünk
tehát most annak, hogy együtt ünnepelhetünk
itthon, elsõ ízben ilyen körben, de remélhetõleg
nem utoljára. Azzal a jólesõ tudattal, hogy nem
tékozló fiúkként jöttünk és jövünk ide, hanem a
magunk módján igyekeztünk hasznosítani
mindazt a szellemi, erkölcsi és érzelmi kincstá-
rat, amit ettõl a nagyszerû falutól kaptunk.

Szeged, 2003. augusztus 10.
(Elhangzott Mélykúton az Elszármazottak

találkozóján 2003. augusztus 20-án)

„Mélykúthoz fûzõdõ kapcsolatomban szim-
bolikusnak érzem, hogy én, aki eszmélésemtõl
kezdve önkéntesen és boldogan a könyvek
rabja voltam, mondhattam az avatóbeszédet
1967. április 30-án, a mélykúti új könyvtárépü-
let átadásán, majd szintén szólhattam 1996.
október 23-án, amikor ez a könyvtár fölvette a
község nagy irodalmár szülöttjének, Fenyõ
Miksának a nevét. Mint ahogy jelképesnek tar-
tom, hogy Fenyõ Miksa annak az Ady Endré-
nek volt barátja, küzdõtársa és mindvégig a tá-
mogatója, aki az én életem alakulásába döntõ-
en beleszólt azzal, hogy visszavonhatatlanul az
irodalom odaadó hívévé tett. Illõ hát, hogy az-
zal a verssel végezzem ezt a vallomást, amit
Ady írt egykori iskolájára, a zilahi gimnáziumra
emlékezve; nálam most szülõfalumra, benne a
mélykúti iskolára és a kiskunhalasi gimnázium-
ra értve a sorokat:

„De innen hoztam amit hoztam,
Amit akartam és elértem…”

Vörös László

Üzenet haza
Vörös László  (1934 – 2005)

Vörös László (1934-2005) irodalomtörténész, kritikus, szerkesztõ. A Szegedi Tudományegye-
tem újkori magyar irodalomtörténeti tanszékének oktatója, a Tiszatáj irodalmi folyóirat rovatve-
zetõje, majd – több mint egy évtizeden át – fõszerkesztõje volt. Errõl az idõszakról írt könyve a
Szigorúan ellenõrzött mondatok. A fõszerkesztõi értekezletek történetébõl 1975-86 (2004).
Kányádi Sándorról elkezdett kismonográfiát nem tudta befejezni, halála után, 2009-ben
Kányádi Sándor. Egy monográfia töredékei címmel jelent meg. Szülõvárosa Kálvária temetõjé-
ben nyugszik.

„A világon mindig az a legszebb, ahol valamikor otthon voltunk”(Márai Sándor) vallotta Vö-
rös László is, aki 2005-ben végleg hazatért, s akire a következõ írásával emlékezünk.
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A Fenyõ Miksa Könyvtárban látható Vörös
László Emlékszobát 2010 szeptemberében
avatták fel. Vörös László Mélykúton született és
itt is tért örök nyugovóra, de életének java ré-
szét Szegeden töltötte. Így az emlékszoba nem
más, mint szegedi dolgozószobájának mása. Itt
látható könyvtára, íróasztala, évtizedekig hasz-
nált írógépe, személyes apró tárgyai, pályadíjai.
A szobában elhelyezett tárlókban mutatják be
a szoba berendezõi élete fontosabb állomásai-
nak, eseményeinek fotó és dokumentum
anyagát. Állandó kiállító és kutatóhely.

Létrehozóinak fõ célja Vörös László szelle-
mi örökségének ápolása a szülõföldön, élet-
mûvének megismertetése. Alkalmas múze-
umpedagógiai célok megvalósítására, rendha-
gyó irodalom órák megtartására.

Börcsökné Kiss Erzsébet

EGYESÜLETI HÍREK
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK HÍREI

• EGYESÜLETI TAGDÍJ! A 2012-i évi tagdíjunk
változatlanul 1.000.- Ft. Befizetés elõtt kérjük,
hogy ügyfélfogadási idõben keressék fel egye-
sületi irodánkat.
• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS GYÓGY-
ÜDÜLÉS! Idõpontja: november 11-18-ig. Je-
lentkezési határidõ: május végéig. Bõvebb in-
formációt jelentkezéskor adunk.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕBEN
érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mel-
lett 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet
váltható 7.000 forintért, melyet hat hónap alatt
lehet felhasználni egyéni odautazással.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA kedden és
pénteken 17 órakor kezdõdik az Általános Is-
kola tornatermében.
• SZOBAI KERÉKPÁRT és kerekes járókeretet
kölcsönzünk tagtársaink részére. Igényeiket
ügyfélfogadási idõben várjuk.
• VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY! A JOZSMÁR BT
baromfi szaküzletében (Mélykút, Pacsirta u.)
2%-os kedvezménnyel vásárolhatnak egyesüle-
ti tagjaink. A kedvezményre jogosító utalványt,
a 2012-es tagdíjfizetést követõen adjuk át.
• SZJA 1%! Kérjük a Tisztelt adófizetõ polgá-
rokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-
nak felajánlásával támogassák egyesületünket.
Adószámunk: 18343438-1-03. Köszönjük.

ELÉRHETÕSÉGEINK: 
6449 Mélykút, Petõfi tér 17.
Tel.: 77/460-010
E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu

az egyesület vezetõsége

A Katolikus Karitász 
Mélykúti csoportja gyûjt:
• Használt mesekönyveket, játé-
kokat, társas játékokat (sakk, domi-
nó, puzzle stb.) gyermekek számá-
ra. Akinek van és már nem kell,
szeretettel fogadjuk a plébánián
minden munkanap délelõtt. 
• Érvényes szavatosságú, tartós
élelmiszereket, melyek a rászoruló embertár-
saink asztalára kerülnek. Behozható minden
munkanap délelõtt folyamán a plébániára. 

A „Szeretet Misszionáriusai” csoport tagjai
1997 óta elsõ péntekenként hozzák a tartós
élelmiszereket, ezekbõl tudunk segélycsoma-
gokat készíteni és a legrászorultabbakhoz el-
juttatni. 
• Tiszta, használt, jó állapotú felnõtt és gyer-
mek felsõruhákat és cipõket. Ezeket is minden
munkanap délelõttönként a plébániára szíves-
kedjenek hozni. Mind-mind a szükséget szen-
vedõ embertársainkhoz kerülnek. 
• Takarók kötéséhez gyûjtünk maradék vagy
bontott fonalat, fejteni való kötött holmit. A ta-
karók négyzeteinek kötéséhez ügyes kezû lá-

nyokat, asszonyokat szeretnénk
megnyerni. A kötés leírása a plébá-
nián található. A fonalakat és a fej-
teni való kötött holmikat munka-
napokon délelõttönként a plébáni-
ára szíveskedjenek hozni. A kész
takarók Magyarországra vagy a Kár-
pát-medencében levõ magyar
nemzetiségû szegényekhez kerül-

nek a Magyarországi Lepramisszión keresztül. 
• Használt levélbélyegeket a Magyarországi
Lepramisszió részére. Ne dobja el! Mindenfé-
le bélyeget (külföldit és magyart egyaránt) vá-
logatás nélkül értékesíteni tudnak. Ha valaki-
nek nincs rá szüksége, kérjük, vágja körül a
borítékon (kb. másfél cm-es szegélyt hagyva,
nem kell leáztatni) és gyûjtse össze, hozza be
munkanapokon délelõtt a plébániára. 

Köszönjük eddigi adományaikat, segítsé-
güket! Isten fizesse meg! Segítsen, hogy segít-
hessünk!

„Most a ti bõségetek pótolja mások szûköl-
ködését, hogy az õ bõségük is pótolja majd a
ti szûkölködéseteket…”  /2Kor 8,14/

Katolikus Karitász Mélykúti csoportja

„Most a ti bõségetek pótolja...”
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Egyházi rovat
Van út a semmibõl a végtelen felé!

„Elérkezett az idõ!” – mondja Jézus Krisz-
tus. – Döntened kell! Szembenézni a gondok-
kal, kihívásokkal, a szükséges, célravezetõ lé-
péseket körvonalazni, majd bölcs alázattal kö-
zülük a legjobbat kiválasztani, és határozott
kitartással azt bátran elérni, kemény munkával
álmodat valóra váltani, Isten gyermekéhez –
az emberhez – egyedüli méltó dolog!

Döntened kell, döntések elõtt állsz, újból
és újból el kell engedned azt a bizonyos tra-
pézt, melyen mostanig jól elvoltál, és bátran
elérni, és bátran bele kell vetned magad az is-
meretlen új világba, halálugrások sora vár re-
ád. Ég és föld között suhansz, forogsz a sem-
miben, csak azért, hogy újból elkapj egy felkí-
nálkozó fogást, amely továbblendít, de amely-
rõl tudnod kell, hogy csak egy lendületvetésig
a tiéd, mert ezen a földön nincs megállás.

A mozgás, a kibontakozás, a töretlen szár-
nyú repülés a tiéd, hiszen arra születtél, hogy
úton legyél a semmibõl a végtelen felé. Isten
szeretete, bölcsessége végtelen, te vándora
vagy a mindenségnek, célod bebarangolni,
megismerni és megszeretni ezt a határtalan jó-
ságot, szelíd világot formáló végtelen erõt. Arra
születtél, hogy társa légy Teremtõdnek, beléd
álmodott álmát tovább álmodd, és életet adj
aranyos gyermekeidnek,hegyeket mozgató,
erõs motoroknak, bölcsességed megsokszoro-
zó csodálatos számítógépeknek vagy szép vilá-
god csodáit hirdetõ mûvészi alkotásoknak.

Ne állj meg! A lustaság, a kishitû zárkózott-
ság vagy a sértõdött duzzogás – zsákutca. Cél-
talan sodródásod vagy csökönyös, merev ko-
nokságod a mindent tagadó õsellenségnek a
diadalmaskodása! A sátán a kezdetektõl fogva
ugyanazt mondja: nem érdemes, nem lehet,
te képtelen vagy rá, és amúgy is ez a világ
semmit sem ér! Õ a helyben topogás, a meg-
feneklett semmittevés hírnöke!

Ne állj meg! Van út a semmibõl a végtelen
felé! Képes az ember felnõni oda, hogy Isten-
nel egy asztalhoz üljön, társa legyen a vele min-
dent megosztani akaró Teremtõjének! „Azt
akarom, hogy az én örömöm a ti örömötök le-
gyen” – mondja az Úr! Igen, Isten meg akarja
osztani velünk a világ továbbteremtésének az
örömét. Azt akarja, hogy az éhezõknek mi ad-
junk enni, bölcsen megalkotott eszközeinkkel,
mezõgazdasági tudásunkkal szaporítsuk meg a
búzaszemet, hogy kenyér jusson mindannyi-
unk asztalára. Õ küld ma is, hogy vigasztaljuk a
szomorúakat, hogy gyógyítsuk kórházainkban a
betegeket, hogy bölcs iskolákban, egyeteme-
ken tanítsuk a tudatlanokat… Sikereinkbõl fa-
kadó örömeink láttán ma is felujjong Jézus, áld-
ja az Atyát, aki megosztotta szeretettel velünk a
jóságból, az irgalomból, a bölcsességbõl fakadó
tiszta isteni örömöt. Jó úton járunk, ne add fel
testvér, az álmodat!

A nagyböjti csendes szent idõ a kiérlelt
döntések idõszaka! A kudarcainkból felállva,
félelmeinken átlépve, tiszta vágyainktól vezet-
ve merjük megfogni az Istenünk által bizalom-
mal felkínált trapézt. Bátran lendüljünk to-
vább, töretlen szárnyú repülésünkkel, kibon-
takozó alkotásainkkal dicsérjük az élet Urát.
Merjük meghozni döntéseinket, melyek az
úton továbbvisznek, melyek kitárnak olyan aj-
tók az, ablakokat, melyek csodás távlatokat
nyitnak nemcsak elõtted, hanem mindannyi-
unk elõtt. Nagyböjt van, tudatos elõrelépésed
legyen az igazi bûnbánatod!

Hozd meg döntéseidet, mert elérkezett
az idõ!

Böjte Csaba

(forrás: devaigyerekek.hu)

A HÚSVÉTI ÖRÖMÉNEK

Az égben immár ujjongva zengjen az an-
gyalok kórusa, és ujjongjanak Isten csodálatos
mûvei: fölséges nagy Királyunk gyõzelmét bú-
gó kürtnek hangja áldva áldja! 

A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár su-
gárzik rája, és a nagy Király örök tündöklése
árad el rajta; érezze meg az egész nagyvilág:
már tovatûnt a bûnnek árnya!

És vígság töltse el szent anyánkat, az Egy-
házat, hogy ilyen fényesség ragyog benne,
visszhangozzék a nép szent éneke, bátran
töltse be az Isten házát! Valóban méltó és
igazságos, hogy a láthatatlan, mindenható
Atyaistent, és egyszülött Fiát, a mi Urunkat,
Jézus Krisztust a szív és lélek minden érzésé-
vel és zengõ szóval áldjuk.

Õ lerótta helyettünk az örök Atyának
mindazt, amivel Ádám tartozott, s az Õsbûn
zálogát kiváltotta szent vérének árán. Mert ab-
ban áll a húsvét ünnepe, hogy igaz húsvéti Bá-
rányunkat megölték értünk, s az Õ vére lett a
szent jel hívõ népe házain.

Áldott éj, mert ekkor hoztad ki az õsatyá-
kat, Izrael fiait Egyiptomból, száraz lábbal a
Vörös-tengeren átvitted õket. Áldott ez az éj-
szaka, mert ekkor oszlatta szét a tûzoszlop su-
gárzó fénye a bûn minden árnyát.

Áldott ez az éjszaka, mert ma szerte az
egész világon a Krisztusban hívõket a világ té-
velygéseitõl és a bûnök homályától elválaszt-
ván a kegyelemnek átadja s a szentek közös-
ségébe, kapcsolja õket.

Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét
Krisztus, és az alvilág mélyérõl, mint gyõzõ tért
vissza. Ó milyen csodálatra méltó atyai jósá-
god hozzánk! Ó kimondhatatlan szeretet és
jóság, hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem
kímélted érte. Lám, mennyire szükséges volt
Ádám vétke, hogy Krisztus legyen váltságának
díja! Ó szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas
és fölséges Megváltót kívánt és érdemelt!

E szentséges éjszaka számûzi vétkünket, le-
mossa minden bûnünket, a bûnbánóknak ár-
tatlan szívet ad, a szomorkodóknak vigaszt kí-
nál. Ó valóban áldott éj, mert ekkor lép frigy-
re isteni és emberi, földi és mennyei!

Ez éjszakáért fogadd el tehát, mennyei
szent Atyánk, a dicséret esti áldozatát tõlünk:
a méhek viaszából készült gyertyát a néked
szolgáló papság által ünneplõ szent Egyházad
nyújtja néked. Most kérünk tehát, Urunk, Té-
ged, hogy ne aludjék ki ez a gyertyaláng, me-
lyet néked áldozunk, és el nem fogyó tiszta
fénnyel ûzze távol lelkünktõl az éj minden ár-
nyát. Mint jó illatú áldozatot, fogadd el tõlünk,
és világossága az égi fényekkel olvadjon egy-
be! Fénylõ lángját találja égve a szép hajnal-
csillag; az örök Hajnalcsillag, ki soha nem lát
alkonyt: a te Fiad. Jézus Krisztus, ki visszatérve
a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja az
megváltás fényét, él és uralkodik mindörök-
kön-örökké.

A Nagyszombati liturgia öröménekének
Hitét, Örömét és Bizalmát kívánom minden
mélykúti ember számára.

JÉZUS VALÓBAN FELTÁMADT!
Bolvári János
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A gránátjárta régi téren
csak maga áll már csodaképpen.
Körül: romokba, összezúzva
hever sikátor, tér, meg utca,
egymásra roskadt ház, torony, 
csak pusztulás és siralom.
Tán átok ül rajt, nagy, halálos,
hogy holt a kõ és holt a város…

Egyetlen úr van rajt: a gránát.
Süvítve járja meg a pályát, 
suhog, suhog, és zúgva ledobban
és robban és robban, és meg újra robban
és zúzza még százszor és tépi még százszor
és omlik és romlik a tér, meg a házsor,
kezdete volt-e és lészen-e vége, 
lesz-e szünetje s végzi-e béke?
Nincs ilyen szörnyû és véresen átkos
mint ez a gyászos és soksebû város, 
hol a madár se rebbenti szárnyát 
s egyetlen úr van csak rajta: a gránát!

S a gránátjárta régi téren
ott áll merõn és hófehéren
a bús szobor és áll a rácsa,
holdezüstbe, éjszakába.
Csoda óvja, csoda védi,
mert a küldetése égi:
véres földi siralomba
vigasztalás a Madonna.

Gránát suhog, és zúgva ledobban 
és robban és robban, és meg újra robban
és zúzza még százszor és tépi még százszor
és omlik romlik a tér, meg a házsor
és omlik és romlik a kõvel az ember,
Irgalom-anyja, ó, légy kegyelemmel!

Most hallgat az ágyú, tán torka kifáradt
s rá nyomba’ seregnyi bús csapat árad.
Kõbõl, romokból, véres kötéssel
sápadt sebesült, nézd mennyi, kél fel
és indul bicegve a „Jaj-piacán” át,
mert jaj annak százszor, kit itt ér a gránát!

Egy perc az egész és eltûnt ott hátul…

Csak egy maradt el lábnyomábul
a vérzõtestû éji hadnak, 
amely az élet felé baktat
a halálmalom garatjábul.
Csak egy maradt itt, botlik, kábul…
Ifjú honvéd. – roncs a térde.
Megroskad a szenvedésbe, 
nem bírja a földi sort már,
s összerogy a kõszobornál.

Vonít a gránát, és zúgva ledobban
és robban és robban, és meg újra robban,
zizegve száll szét gyilkos darabja,
zuhogva omlik kõzuhatagja,
azután csönd. – ó, a gyötrelem csöndje!
Jajdul a honvéd s elful a könnybe:

„Mennybéli Asszony, nézzed a vérem…
már elfolyott… s én meg nem érem
többé a hajnalpirkadást.
Én meghalok. S nem kérek semmi mást
csak azt, hogy szánjad a magyart,
ki soha harcot nem akart,
li soha másét nem kívánta.
és úgy vitték a Golgotára,
akár Megváltó-fiadat.
A te szíved, a te szavad
ott fenn a csillagok fölött
hasztalan sohse könyörög, 
hát szólj egy szót, hogy nincsen vétke
s ha térdig áll is most a vérbe:
az én népem nem vétkezet…
Ó, hullasd hát a könnyedet,
hullasd reá, te jó, te szent, 
mert nincsen nemzet idelent,
mely szánandóbb s hûségesebb…
Hát hullasd rá vigasztalásnak
irgalmas, tiszta könnyedet…!”

Új gránát bõg, és zúgva ledobban
és robban és robban, és meg újra robban
és zúzza még százszor és tépi még százszor
és omlik és romlik a tér meg a házsor,
utána csönd: az ifjú holt,
felhõfátyolba bújt a hold
de lám: - csodája nagy csodáknak! –
a márványarcon könny szivárog,
lefut, lecsöppen… elveszik
s az útja csillog reggelig…

…Azóta áll e rejtelem:
könnyezik minden éjjelen.
A romvárosnak bús terén,
ha kél a hold a méla fény
reá ragyog a szép szoborra:
magyart sirat a kõ-Madonna …

Col. Caprile, 1918. augusztusa.

Vitéz Somogyváry Gyula – „Gyula deák”

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek 2012. február:
Kovács Roland (anyja neve: Kovács Anett)
Meghaltak: 
Mikó Menyhért élt 82 évet, Hodonicki Ferenc
Józsefné Snyehola Franciska élt 71 évet,  Basics-
Palkovics Rókus élt 78 évet, Szente Jánosné
Nagy Margit élt 80 évet, Szabó Kálmán Lajos élt
64 évet, Sári Mária Julianna élt 88 évet, Lakatos
Jenõné Horváth Etelka élt 83 évet, Szõke
Sándorné Vörös Gizella élt 80 évet, Dudás
Ferencné Pásztor Borbála élt 83 évet, Kiss
Józsefné Tüske Margit Rozália élt  66 évet

„NYUSZIVÁRÓ” 
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSRA hívja a gye-
rekeket és a felnõtteket a Nagycsaládosok
Mélykúti Egyesülete és a Mûvelõdési Ház
március 31-én (szombaton) 13.00 órára.
Helyszín: Mûvelõdési Ház
Foglalkozások: • Különféle tojásfestési techni-
kák (hozzál magaddal fõtt, vagy kifújt tojást),•
asztal-és ablakdísz készítés,• linzertojás sütés.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

ORVOSI ÜGYELET
06-77/460 088, 06-70/ 330 09 44

KÖNYVAJÁNLÓ

Brandenburg Gyula és Malustyik János köny-
vei olvashatók az alábbi címen:
http://www.scridb.com/malustyikjanos

AZ ASIAGÓI MADONNA
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Folytatás a címoldalról
Ekkor jelent meg váratlan õrangyalom,

Belon Gellért. Sajnált is, hitt is bennem. Föl-
heccelt egy száz négyzetméteres freskóra,
templomának szentélyfalára. (A sükösdi
templomról van szó.) Az eredeti nagyságú raj-
zok szûk káplánszobám falán készültek: tíz
darab tíz méter hosszú, egy méter széles fal-
védõpapír visszájára. A háromméteres alakok
nem fértek föl a padlótól a plafonig. Csavar-
gattam-nyitogattam a tekercseket, aszerint,
hogy fejen vagy lábon dolgoztam. A fekete
szenet tejsavóval fixálgattam, fél évi, éjsza-
kákba nyúló munka volt. Az elkészült vázlatot
teljes nagyságában kitettük majdani helyére.
Akkor láttam magam is elõször, mit követtem
el. A jóváhagyó bizottság is a helyszínre vo-
nult (akik között egy szakértõ sem volt), a ki-
vitelezést megtagadta. Az angyalok nem hall-
gatnak mindig a földiekre, Belon Gellért nem
sokat törõdött velük, a vakolatot leverette, és
1951-ben falra tettük a Krisztus király diada-
lát…Tehát mégsem aludt ki a szenvedély: az
édes gyerekarcoknak sem volt elég ereje,
hogy kioltsák.

Ekkor ért a keserû malõr. Az új plébános
alatt (ugyanúgy mint máskor) mi, a három
káplán nem olvastuk föl az ún. trágyázó körle-
velet. Szószékrõl? Abban a kuláküldözõ világ-
ban, amikor erõszakkal vették el a
földeket, mi buzdítsunk munkára?
Azokat buzdítsuk, akiknek a kezé-
bõl kilopták sajátjukat? Ilyen köz-
remûködés szégyenünk lett volna.
Ma már csak az tudja, ki azokat az
idõket átélte. Vasárnap történt az
engedetlenség. Hétfõn feljelentett
az illetékes. Kedden ránk tört az ál-
lamügyi megbízott. Irgalom nélkül,
azonnali áthelyezést követelt. Elsõ-
áldozóimat cserbenhagyva, vasár-
napra már Felsõszentivánra költöz-
tetett át a stráfkocsi…

Majd odébb, Kiskõrösre kerül-
tem. Ott ért életem legnagyobb
fordulója. Mire képes egy mondat
ereje? Újból õrangyalom, Belon
Gellért kiáltott rám a kalocsai
nagytemplom elõtt: »Te még min-
dig itt vagy?« (1957. január 3-án, a
levert felkelés utáni reménytelen
helyzetben.)…Három nap múlva
Jugoszláviába disszidáltam. Négy
hónap után, különféle táborokon
át Itáliába érkeztem.” 

Prokop Péter római ottho-
na 1957 tavaszától a Pápai
Magyar Intézet lett. Beiratko-
zott az Accademia delle Belle
Arti festõ szakára, ahol három
év múlva megkapta mûvész-
oklevelét. Ezt követõen egyre
szaporodtak megbízatásai
úgy Olaszországban, mind
Amerikában. 1964-ben ott-
hona a magyar egyház kezé-
be került, s az addig ott lakó
papoknak el kellett hagyniuk
azt. A kilakoltatás után létesült
svájci magánkezdeményezés-
bõl a Szent István zarándokház, melynek kápol-
náját Prokop Péter tervezhette, festhette ki. Sõt
a házat körülvevõ park kialakítás is az õ keze
nyomát viseli. E ház lett otthona 1999-ig, ami-
kor hazaköltözött Budapestre. Ezt megelõzõen
számos helyre készített szebbnél szebb mûve-
ket (Róma, Fatima, Toledo stb). A politikai eny-
hülés következtében Magyarországi megrende-
léseket is teljesíthetett. Festményeibõl számos
országban nyílt kiállítás (Olaszország, Lengyelor-
szág, Németország, Ausztria). A rendszerváltás
utáni Magyarországon szinte megszámlálhatat-
lan helyen, alkalommal élvezhették az érdeklõ-
dõk mûvészetét.

Prokop Péter egykori
osztálytársa, Tóth István
mélykúti pap, a község köz-
pontjától távol, Mélykút-
Marschall-telepen, a Gányó-
soron, az 1950-es években
sok küzdelem árán templo-
mot épített. Prokop Péter a
hír hallatára oltárképet fes-
tett az új templom számára,
a legkedvesebb nõi szentjé-
rõl, Szent Erzsébetrõl, 4x3
méter nagyságban. Postán
küldte el 1962-ben. A há-
romrészes oltárkép középré-

sze a fiatal magyar királylányt jeleníti meg, a
szeretet tûzpiros, elõkelõ ruhájában, amelynek
éles kontrasztja fokozza Erzsébet kiemelését.
Ölében a rózsák, jobbjával kenyeret ad az
elõtte balról térdelõ, nagy hittel feléje forduló
szegény férfinak. Õ remegve nyújtja balját a
kenyér felé. Erzsébet nagy kék szeme nem reá
tekint, hanem elgondolkodva a távolba. Õ
mindenkinek ad, válogatás nélkül, mindent,
amit Istentõl kapott. Adja, szívbõl, mert Krisz-
tust látja a szegényben. Jobboldalt, az elõtér-
ben, a férfi felesége térdel karján a gyermeké-
vel. Megrendítõen esdekel. A háttérben a téli,
hófedte wartburgi hegyoldal jelzésszerûen

övezi Erzsébet alakját. Jobbra
fent a vár és a város kubisztikus
képe. Két oldalt a thüringiai er-
dõk csupasz téli fái, amelyek ága-
in egy-egy madár pár dalol. Jobb-
ra, az asszony és a gyermek felett,
mintha díszes karácsonyfává vál-
toznának a zúzmarás ágak. Ün-
nep van e szegény család szívé-
ben, Karácsony!

A középképet kétoldalt két
keskeny, függõleges tábla övezi,
amelyen egymás alatt három-há-
rom kép ad példát az irgalmas-
ság tetteinek gyakorlására. Balra
fent Szent László király nagy hit-
tel üt a sziklára, hogy szomjazó
vitézeinek inni adjon, és máris
ömlik a forrásvíz! Alatta, Szent
Kristóf viszi át a folyón az embe-
reket, és az egyik gyermekben
Krisztus szól hozzá. Majd Szent
Márton, a római lovas katona,
Amiens városkapujában megáll a
mezítelen láttán, és kettészeli kö-

penyét, hogy betakarja õt.

Észak-Bácska világhírû pap-festõje (1919-2003)

PROKOP PÉTER
50 éves a mélykúti Szent Erzsébet-templom hármasoltára

A mélykúti Szent Erzsébet oltár, 1962



11 2012. április Önkormányzati Tájékoztató 

A jobboldali táblán a felsõ kép Erzsébetet és
férjét állítja elénk, amint az általuk gondozott
leprásban Krisztusra ismernek. Majd a neves
francia pap, Páli Szent Vince, aki a XVII. szá-
zadban a gályarabok legfõbb segítõje volt.
Szent Vince kalodába zárt lába elõtt, a talpá-
hoz támasztva olvashatjuk a szignatúrát:
Prokop Péter. Róma. 1962. Itt sem véletlen a
mûvész nevének elhelyezése. Prokop Péter
egész földi élete a szigorú aszkézis, az önfegye-
lem rabságában telt Istenért és embertársaiért. 

A harmadik kép a halottak méltó eltemeté-
sére figyelmeztet. Mindkét táblát kétsoros fel-
irat zárja: BÁRMIT TETTETEK, NEKEM TETTÉ-
TEK. (Máté 25, 40.)

Ezen az oltárképen, amelyet méltán tekin-
tett egyik fõmûvének a mester, mûvészetét új
hang jellemzi: az intimitás, a mély lélekábrá-
zolás, amit a színek eddig nem alkalmazott
gazdag árnyalataival és kontrasztjaival, vala-
mint a formák geometrikus zártságával, tö-
mörségével ér el…Érezzük és látjuk, hogy mit
jelentett számára Róma és az európai utazá-
sok Párizsban, Svájcban, Németországban.
Prokop Péter maga is gyakran vallott Róma át-
formáló hatásáról: „Néhány év alatt teljesen
kifordultam önmagamból. Az ízlésem, a felfo-
gásom, átalakult. Felhagytam otthoni tenden-
ciáimmal, amelyekkel szívesen fejeztem ki az
erõt, a monumentalitást. Itt rájöttem, hogy na-
gyobb dolog a líra és az intimitás.”

Az itthoniak is felfigyeltek a Szent Erzsébet
oltár láttán Prokop Péter mûvészetének meg-
változására. Bálint Sándor levelet írt a mester-
nek Rómába. Idézzünk ebbõl néhány sort:
„Ez az oltár Prokop Pétert a magyar monu-
mentális festészet világjelentõségû mesterei-
nek, Csontváry Tivadarnak és Aba Novák Vil-
mosnak legméltóbb társává avatja. Ne keres-
sük, nem is tudhatjuk, mi az oka, de elõzõ,
otthonhagyott alkotásaihoz képest a festõ té-
pelõdõ, keserûségre hajló természetét mintha
kicserélték volna. Egyéniség és mûvészi esz-
mény, metafizikai követelmény egymásra talá-
lását, menyegzõjét ünnepli a kép. A lélek éj-
szakája, modern pokoljárása után a Húsvét
hajnalának teljessége, fényeknek és színeknek
kinyilatkoztató szépsége tündöklik rajta. A lé-
lek és a világ annyira sóvárgott új szintézisérõl,
a szakrális mûvészetnek a legmodernebb
helytállásáról tanúskodik Prokop Péter mély-
kúti alkotása. Íme valaki, Melkizedek rendjé-
bõl, aki Urának dicsõségére új éneket énekel,
és áldott vakmerõséggel temeti a holtakat.”

Prokop atya 2003. november 11-én, életé-
nek 85. évében Budapesten visszaadta lelkét
Teremtõjének. Talán az augusztusi mélykúti sze-
replése volt az utolsó alkalom, amikor nagy nyil-
vánosság elõtt beszélt. S a fülünknek mily ked-
veset: „Én ide Mélykútra tulajdonképpen bün-
tetésbõl kerültem. Hogy azt a három és fél évet,

amit eltékozoltam a Képzõmûvészeti Fõiskolán,
azt itt bepótoljam és elfelejtsem. Bevallom:
életömnek legszöbb hat esztendeje itt zajlott le
Mélykúton. Ezek a gyerekek között olyan jól
éröztem magam és õk is szerettek engöm, és ezt
nem felejtem el sose, hogy ezt Mélykútról kap-
tam és mindég boldogan emlékszem vissza rá.” 

Másutt, más alkalommal ezt írta: „Pappá
szentelésem után nyolc vagy tíz évet lelkipász-
torkodtam, úgy látszott, mindenütt olyan he-
lyekre tesznek, ahol beledögölhettem a mun-
kába, hogy felejtsem el ezt a kalandot, hogy
akadémiára jártam. De akkor jött közbe az
olaszországi lehetõség, ez újra visszazökkentett,
és attól kezdve csak a mûvészetnek éltem.” 

Rómában élt és alkotott 1957 és 1999 kö-
zött. 1999-ben visszatért hazájába és Csepe-
len telepedett le a Szent József otthonban.
„Öregotthonba sodortattam idõsült kortársa-
im közé, mert mûvészetemmel együtt sem
kellettem régi és új fõnökeimnek. Ami fölösle-
ges is közeledtünkben a biztos vég felé. Ablak
alatt villogtatja kaszáját a Mindenek Ura.” 

„A fafejûek irigy társadalmában gõggel lökik
életmûvemet félre. Vagy fösvénységem bünte-
tése leend majd, hogy legválogatottabb, félté-
kenyen õrzött gyûjteményem, munkám krém-
je vár legmostohább sorsra? Halálom után sze-
métdombra söprik kincseimet. Esetleg kapzsik,
ki tudja mit ér, szórják szanaszét, vagy bagóért
árulják az olcsó áron érdeklõdõknek. Talán
helyszûke miatt a Dunába eresztik. Hadd vi-
gye a Fekete-tengeri halaknak, ahol a part és a
fenék töltésére jó lesz.”

Igen: utolsó éveiben írt könyveiben egyre
inkább visszatérõ motívum az értetlenség, a
megbecsülés, a szeretet hiánya. Azt hiszem Pé-
ter atya lelkileg is sokat szenvedett hazatérte
után. Nem akarom bántani a katolikus egyház
vezetõit (nem is tisztem megítélni õket), de úgy
látom, hogy soha nem tudtak igazán mit kez-
deni Prokop atyával, amolyan csodabogárnak
tartották. Papnak túlságosan festõ volt, festõnek
meg túlságosan pap. Pedig a mûvészettörténet-
ben számos pap-mûvész elõde ismert. 

Réges-régen volt egy olyan szokás, amit
nagyon szépnek tartok, s amit kár volt feledni.
Éspedig a hasonló jelentõségû mûvészeket
egy templom valamely oltára alá temették, ál-
talában abban a templomban, ahol jelentõ-
sebb alkotásuk látható. A kalocsai székesegy-
ház egyik mellékoltárának képe Prokop atya
alkotása, megérdemelte volna, hogy oda he-
lyezzék végsõ nyugovóra.

Búcsúzzunk tõle saját szavaival: „A költõ-
vel nyugtázok: jó mulatság, férfimunka volt. A
nagy Úr vendégeként…örültem, hogy így és
most élhettem. Tehettem, amit annyira keve-
sen, egyéni passziómnak…hódolhattam. Mire
vágyam vitt, vele foglakozhattam.” 

Dr. Rauzs József
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