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I Chicago 
Békéscsaba városközpontja elcsikágósodott. A 20-as 

évekbeli amerikai metropolis éjszakai csendjét akárhányszor 
a fegyverropogás zaja verte fel. Ami legtöbbször azt 
jelentette: rendörök keveredtek tűzharcba a gengszterekkel . 
Vagy fordítva. Szerencsésebb esetben a rendöröknek arra 
kellett ügyelniük, hogy az egymással is harcban álló 
rablóbandák minél több halottat hagyjanak maguk után... A 
bekezdés elején tett megállapítás ellenére mi még nem 
tartunk itt. Errefelé éjszakánként csak a betört kirakatüvegek 
csörömpölése hallik. Vagy legalábbis hallhatja az , aki 
álmatlanul forgolódik ágyában. 

Ám bizhatunk a fejlődés rendíthetetlen iramában. B izonyos 
jelek arra utalnak: nem járhatunk már m e s s z e attól, hogy az éj 
leszálltával banditák fegyveres csoportjai szállják meg a 
városközpontot. A tűnődő kérdésem az : lesz-e rendőr, aki 
harcba mer szállni velük. Aki hivatottnak érzi magát maradék 
nyugalmunk megőrzésére. Félreértés ne essék: nem több 
rendőrt szeretnék látni, hanem a mostaninál fölkeszültebb, a 
dolgát, hivatását jobban értő, azt szakszerűbben és nagyobb 
határozottsággal ellátó rendőrséget. Amely móresre tanítja 
térségünk mindjobban elszemtelenedő piti gengsztereit . 

Többről is szó van itt, sajnos. Például az önvédelmi ösztön 
sorvadásáról, mely immunhiányos kór gyanánt terjed szét a 
mai magyar társadalom szövedékében. E z élteti azt az 
álhumánus rögeszmét is, hogy a gazfickókat éppolyan 
léptékű emberi és személyiségi jogok illetik meg , mint a 
tisztességeseket. Nem kell különleges matematikai érzék 
annak kiszámításához, hogy ezáltal nagymértékű erőeltoló
dás jelentkezik - a gazfickók javára. A gátlástalanság talaján 
ugyanis a biztosított jogok szükségképpen a törvénytisztelő 
polgárok ellen fordulnak. 

Nem a Lenin-szobor helyén felállítandó nyaktilóról ábrán
dozom. Bár egyre számosabb a söpredék, melyen már csak 
ez „segítene". De - gyakorlati konzekvenciaként - el tudnék 
képzelni egy jól körülírt jogosítvánnyal, a megfelelő eszkö
zökkel, szükség esetén tehát fegyverrel is felszerelt önvédel
mi polgárőrséget. S e még nem létező társadalmi önszerve
ződést ne rágalmazzuk meg időnek előtte o lyasmivel , hogy 
tartanunk kellene a visszaélésektől, a bűnözéssel való ösz-
szefonódástól... Jól működő demokrat ikus társadalomban 
ilyesminek nincs komoly veszélye. De amíg egymást 
riogatjuk, addig fejünkre gyújthatják a házat. És akkor 
csakugyan ránk szabadul a csikágói pokol.. . 

Amig e késő éjszakába hajló estén a zárógondolaton 
töprengek, odalentröl földindulásszerű csörömpölés hallat
szik, íme, elkezdődött! CUMANIUS 

Szeptember 24-25-én ke
rült megrendezésre Pécsett 
az V. magyar-finn testvérvá
rosi konferencia. A tanácsko
záson részt vett Jyrkki Myl-
lyvirta. Békéscsaba testvérvá
rosának, Mikkelinek polgár
mestere is. Ez alkalommal 
nyílott lehetőségünk arra. 
hogy a finn városvezetővel 
közigazgatásuk rendszeréről, 
illetve a mikkeli önkormányzat
ról beszélgessünk. 

Finnországban a közigazga
tás - ellentétben az általam 
most megismert magyar gya
korlattal - világosan kétszintű: 
nincs összekötő elem az ön
kormányzatok és a kormány
zat között. Önkormányzataink 
széles körű autonómiával ren
delkeznek, például adóztatási 
jogunk van, azaz helyi adókat 
vethetünk ki. 

Országunkban négyéven
ként rendeznek helyhatósági 
választásokat. Legközelebb 
jövőre kerül erre sor. A vá
lasztásokon közvetlenül vá
lasztják az önkormányzati kép
viselő-testület tagjait. Mikkeli-
ben ez 51 főt jelent. A városi 
önkormányzatban a pártok 
megoszlása nagyjából tükrözi 
a parlamenti állapotot. A leg
erősebb párt Mikkeliben a 
Nemzeti Koalíciós Párt. utána 
következik a Szociáldemokra
ta Párt; a zöldek, a kommunis
ták, a Centrumpárt és a Ke
reszténypárt a kisebbséget 
képviselik. El kell azonban 
mondanom, hogy a képviselő
testület munkáját ritkán 
akasztják meg pártharcok. A 
felmerülő vitás kérdéseket 
igyekszünk nem ideológiai ala
pon, hanem gyakorlati szem
pontok szerint végiggondolni. 

A képviselő-testület által 

MIKKELI 

Afiirn 
kapcsolat 
választott és annak alárendelt 
intézmény az ún. választmány, 
melynek tagjai a bizottságok 
elnökei. Feladata a bizottsá
gokkal való kapcsolattartás és 
a hivatali apparátus irányítása, 
illetve a bizottságok által kidol
gozott anyagok előkészítése a 
közgyűlés számára. A választ
mány Mikkeliben kétheten
ként, a közgyűlés havonta 
ülésezik. 

Említettem, hogy a finn 
önkormányzatok meglehető
sen nagy autonómiával rendel
keznek. Ám jellemző tenden
cia manapság a még nagyobb 
önállóságra való törekvés. Ez 
elsősorban a mind nagyobb 
gazdasági önállóság megte
remtésére irányul. Finnország 
gazdasága viszonylagos vál
ságban van, s ez érinti az 
önkormányzatok költségveté
sét is. Mikkeli költségvetése 
évente kb. egymilliárd finn 
márka (kb. 20 milliárd forint). 
Ebből 300-300 millió az állami 
támogatás és a helyi adó, a 
maradék 400 milliót a város 
maga gazdálkodja ki. termeli 
meg. Azonban mindinkább el 
kell gondolkodnunk azon. me
lyek lennének az életnek azok 
a területei, ahol növelni tud
nánk bevételeinket és csök-
kenthetnénk kiadásainkat. 

A lakosság - a helyi sajtó
nak köszönhetően - sok infor
mációt szerez az önkormány
zat munkájáról, gondjairól, s az 
emberek szívükön viselik vá
rosunk sorsát. j . o. 



1 Szerdától szerdáig 

1849. októbere. 
Hallom... 
Minthia hallanám először a négy dörrenést. Négy nevet suttogok: Kiss 

Ernő, Schweidel József, Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid. Ök már 
nincsenek. Testüket a sáncok liantjai födik. 

Azután kilenc bitófa kontúrjai merednek rám. A vonulók léptei alatt 
megsüpped a föld. Minden szem arcukra tapad. Újarad felé közelednek. 
Ott az új Golgota. Pöltenberg Ernő az elsö, majd öt követi Török Ignác 
gróf, Latiner György. Knezicti Károly, Nagy-Sándor József. Leiningen-
Westerburg Károly gróf. Aulich Lajos, Damjanich János és végül gróf 
Vécsey Károly. 

Kilenc oszlopon kilenc tábornok... 
25-én Kazinczy Lajos honvédtábornokot is agyonlőtték, (gy vált Arad 

magyar Golgotává. Szeretném fiinni, fiogy nem lesz több Golgotánk. Épp 
elég az eddigieket is elsiratni, épp elég az emlékezésre és a 
tanúságtételre is. 

Talán arra is, hogy békében tudjunk élni itt és most, Közép-
Európában. DR. VIRAGNÉ, DR. HORVATH E R Z S É B E T 

AzASCO-
djlemma 

- Polgármester Úr! Értesülj 
selnk szerint csaknem két eszteri
deje már, hogy Békéscsat>ál üzleti 
ajánlattal kereste meg egy t)evá-
sárlóközpontokat épitő bajor rész
vénytársaság, az ASCO. Az azóta 
eltelt iőőt)en vajmi kevés intormá- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ció jutott el tiozzánk ezzel kapcso
latiján. Jószerivel azt sem tudjuk, napirenden szerepel-e még az 
esetleges üzletkötés az ASCO-val. 

- Valóban, az ASCO már tavaly nyáron a szerződéskötéshez közeli 
helyzetbe került Békéscsabán. Az elképzelések szerint a bajor cég 
szántóföldet vásárol a Gyulai út mentén. A helyhatósági választások 
után, némileg módosítva sikerült a szerződést körvonalazni. 

- Ullyen új elemeket tartalmaz ez a módosított szerződéstervezet? 
- A módosításokban az szerepel, hogy a nettó vételárat német 

márkában határoztuk meg. Emellett az ASCO vállalná a terület 
közművesítését, az áfa kifizetését, illetve a termelési áglDóI való 
kivonással járó költségeket. A módosított szerződéstervezet értelmében 
az ASCO a vásárlás után, az építési engedély kézhez vételekor fizetne, s a 
tjevásárlóközpontot két éven tjeiül felépítené. 

- Uikorra várhaló a szerződés megkötése? 
- Ez év elsö negyedévének végére terveztük az aláírást, ám időközben 

a részvénytársaság élére új igazgatótanács került. Az új vezérkar új 
stratégiát is jelent tevékenységükben. S bár üzleti elképzeléseikben 
Magyarország továbbra is szerepel - hisz tíz magyar nagyvárosban 
terveznek a mienkhez hasonló üzletet - , az elmúlt hónapban hozzánk 
eljuttatott ÚJ szerződéstervezetükben olyan feltételekkel „leptek meg", 
melyekről a megelőző tárgyalások során szó sem volt. Eszerint az ASCO 
csak a tulajdoni bejegyzés után fizetne. 

- Mit jeleni ez a gyakorlalt)an? 
- Ez a terv tulajdonképpen nem rossz, hiszen az átírást úgy 1992 

februárjára tudnánk megvalósítani. Ennyi időre még az ASCO tapasztalt 
tervezőgárdájának is szüksége van az építészeti, engedélyezési tervek 
beadásához, s a végleges engedélyezéshez. Nagyobb meglep)etést 
okozott számunkra azonban az a módosítás, mely szerint az ASCO nem 
kötelezi magát az építkezés 1996. január 1 -ig való megkezdésére. Tehát 
az építkezés kezdetének eltolódása számára semmilyen anyagi követ
kezménnyel nem jár, hisz kötbért csak 1996. január 1 -je után fizetne az 
építkezés esetleges elmaradása esetén. 

- Módositott-e az ASCO a töt>bi magyar várossal kötendő szerződé
sén is? 

- Ugyanez a módosítás valamennyi szerződésten/ezetljen megtörtént, 
s eddigi információim szerint Nyíregyháza az egyetlen település, mely ilyen 
formában nem fogadja el a feltételeket, s további tárgyalásokat folytat az 
ASCO-val. 

- Mikorra várhaló döntés Békéscsatján? 
- Miközben szakértőink felvették a kapcsolatot az ASCO ügyben 

érdekelt másik kilenc magyar várossal, októtjer 10-i közgyűlésünkre 
meghívtuk az ASCO magyarországi képviselőjét, hogy a cég elképzelé
seiről további információkat szerezzünk. A szerződés aláírásáról, vagy a 
tárgyalások folytatásáról szóló döntés a közgyűlés kezében van. Addig is 
azt kell mérlegelnünk: nem célszerűbb-e elutasítanunk az ASCO ajánlatát, 
tekintettel az építkezés megkezdésének bizonytalan idejére, s arra 
számítva, hogy 1 2 éven tjeiül más cégek, akár kedvezőbb ajánlatokkal 
is megkereshetnek bennünket, vagy - s mivel a terület hasznosítására 
más ajánlat mind ez idáig nem érkezeti - nem érdemesebb-e az ASCO 

,_, által diktált feltételekkel megkötni a szerződést. Egy dolgot 
mindenképp szem előtt kell tartanunk: bevásárlóközpontra - a 
tjelváros tehermentesítése érdekében - a város peremén 
feltétlen szükség van. SZTOJCSEV SZVETOSZLAV 

• FOGADÓNAPOK. Pén
teken dr. Simon Mihály jegy
ző, okt. 18-án Molnár György 
alpolgármester, okt. 25-én Do
mokos László alpolgármester, 
nov. l-jén Pap János polgár
mester tart fogadónapot a Vá
rosházán 8 és 12 óra között. 

• NAPIRENDEN. Békés
csaba Megyei Jogú Város 
Közgyűlése soron következő 
ülését 1991. okt. 10-én, dél
után 13 órai kezdettel tartja a 
Városháza dísztermében. 

• KI AKARJA megfojtani 
a sportot? Az utóbbi Időben 
a városban az a hír járja, 
hogy az önkormányzat meg 
akarja fojtani a sportot. Úgy 
érezzük, a tények önmagu
kért beszélnek... Az idén a 
város több mint 41 millió 
forintot fordít a sport külön
böző területeire, valamint a 
sportlétesítmények fenntar
tására. Ebből a Békéscsabai 
Előre sportegyesületei és 
klubjai 13,5 millió forinttal 
részesedtek eddig. A minő
ségi és szabadidősportot 
képviselő más egyesülete
ket 864 ezer forinttal támo
gatja a város; ebben a blokk
ban jelenik meg többek kö
zött a Konzervgyár NB/l-es 
asztaliteniszezö gárdája, a 
Lakótelepi SE, a Honvéd 
stb. sporttevékenysége. Az 
önkormányzat a Kórház ut
cai létesítmény fenntartásá
ra 10 millió 350 ezer forintot 
különített el, az Árpád fürdőt 
pedig 2,5 millióval támogat
ja. A diáksport szervezését 
az idei évben 1,2 millió forint 
szolgálja, a szabadidősport 
lehetőségeinek megteremté
sére 732 ezer forint áll ren
delkezésre. Az élsport után
pótlás-nevelésének szerve
zeti kereteit biztosító sport
osztályok 500 ezer forint 
támogatásban részesül
nek... Mindezeken felül a 
város 12 millióval támogatja 
a sportcsarnok működését. 

• A S P O R T I R O D A soron 
következő rendezvényei: 

1. Atlétika: fiú 5 próba körzeti 
versenye (X. 11., 13 óra). 

2. Atlétika: leány 5 próba 
körzeti versenye (X. 12., 9 
óra). Helyszín: Előre-pálya. 

3. Olimpiai Napok - Kerék
párpróba (X. 13., 9 óra). Gyü
lekezés: Ifjúsági Tábor (8 és 9 
óra között). 

4. Békéscsaba-Zrenjanin 
nemzetközi ifjúsági vívóver
seny (X. 14-15.). Helyszín: Bcs. 
2.SZ.ÁIL Isk. (X. 15., 17 óra). 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 
A város, 
ahol élünk 

Folyamatos rendezvények: 
1. 7-8 osztályosok labdarú

gó-bajnoksága (X. 14., 21.). 
2. Középiskolás alapfokú 

bajnokság (X. 10., 17., 24.). 
3. 7-8 osztályosok kézilab

da-bajnoksága (X. 10., 17.). 
4. Középiskolások alapfokú 

kézilabda-bajnoksága (X. 10., 
17.). 

A mérkőzések helyszínét és 
időpontját a Diákolimpia 1991. 
őszi versenyprogramja tartal
mazza. 

5. Megyei serdülő labdarú
gó-bajnokság. Helyszín és idő
pont sorsolás alapján. 

• SAKKBARATOK. figye
lem! Sakk-klub alakult Békés
csabán! A klub jelenleg 15 
tagot számlál, elnöke dr. Kere
kes Attila. Címük: Békéscsaba. 
Erdélyi sor 17. 

• Okt. 3-5. között Békés
csabán rendezték meg a XVI. 
Országos Műemléki Konfe
renciát, melynek témája 
„Önkormányzatok a helyi és 
nemzetiségi értékekért" volt. 

• KÖRÖS-VIDÉKI Irodalmi 
Társaság alakult meg Békés
csabán. A társaság célja a 
régió irodalmi életének szer
vezése, irodalmi alapítvány 
létrehozása, folyóirat kiadása, 
s szűkebb pátriánk bekapcso
lása az ország irodalmi éle
tébe. 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap, Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcsev Szvetoszláv 
Tipográfia: Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó: Pap János. 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: 5601 Békéscsaba. 
Szent István tér 9. Pf.: 112. 

Telefon: (66) 26 366. 
telefax: 23-954, telex: 83-229 

Fényszedés: Kner Nyomda Rt. 
Nyomás: Mozi Nyomda 

Leányvállalat. Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Garai György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

20 000 példányban 
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TAXI? igen, C S A B A TAXI! 
személy-, tehertaxi, autómentés, 
építőanyag házhoz szállítása 
teljes ügyintézéssel. 

2 8 - 2 0 0 
munkás-száll í tás, csoportos 
utazás 11 személyes mikrobusszal 
Telefon: 27-600, 28-200, 22-800 

BÉKÉSCSABAI MOZIK MŰSORA 
1991. október 11-17-ig 

P H A E D R A MOZI 
11 -én 4.6 és 8.12-17én 4 órakor: MAGAS SZÖKE • 2 SZÖKE (mb , sz , Ir.) 
12- 17 én 6 és 8 órakor: A HEGYLAKÓ VISSZATÉR (mb., sz , am.)" 

P H A E D R A K A M A R A T E R E M 
ll-13-án 5 és 7 órakor: HUDSON HAWK 
(EGY MESTERTOLVAJ ARANYAT ÉR) (mb , sz., am.)* 
13- ín 3 órakor matiné: HATTYÚK TAVA (mb , sz., ja.) 
14- 17 én 5 órakor: TŰZMADÁR AKCIÓ (mb., sz.. am.)' 
14-17-én 7 órakor: MAGAS SZÖKE • 2 SZÖKE (sz.. tr.) 

E R Z S É B E T MOZI 
11-12-én 7 órakor: 
JOBB MA EGY ZSARU. MINT HOLNAP KETTŐ (mb., sz., am )• 
13-147-én 7 órakor TANCÖRÜLET (SZ . am )' 

P Ó S T E L E K A U T Ó S M O Z I 
11 én 8 órakor: A HEGYLAKÓ VISSZATÉR (mb . sz.. am.)" 
12 én 8 órakor: LÁNGLOVAGOK (mb . sz . am )• 

' 14 éven felülieknek 16 éven felülieknek 
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BÉKÉSCSABA M E G Y E I JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALÁBA 
érettségizett, gyors- es gépírói, valamint alapvető 

számítástechnikai ismeretekkel rerxlelkező 

titkárnőt keresünk, 
aki a polgármester es a jegyzO mellett latná el feladatait. 

További teltételek: - legalább 3 éves szakmai gyakorlat. 
- büntetlen előélet. 
- magyar állampolgárság 

Államigazgatási gyakorlattal vagy idegen nyelvtudással 
rendelkezők előnyben! 

Jelentkezni 1991 október 15 ig lehet Kovács Jánosné. 
személyzeti vezetőnél. 

Békéscsaba. Szent István tér 7 sz I e 8 alatt Tel : 26 36&154 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Békécsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Vállalkozási Irodája 

1 fő közgazdász személyére 
PÁLYÁZATOT HIRDET. 

Pályázati teltételek - közgazdasági egyetemi végzettség, 
- erkök:si bizonyítvány 
- eletraiz 

esetleges nyelvtudás elony 
A p*ly«2at benyújtásának határideje: 1991. október 22 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Iroda vezetőiéhez kell be 
nyüjtani Békéscsaba. Szent István tér 7. sz 
Az állást, amely elemző közgazdász tevékenységet takar, kezdő szakemberek 
IS megpályázhatlak 
A munkakor 1991. november l-|etöl betölthető 

A lazítás életforma! 

AUTOGÉN 
TRÉNING 

66/22 698 1 

FIGYELEM! 
FIGYELEM! 

RGYELEM! 

Festőművészek, fotóművészek, galériák, muzeumok, képzőművész kűrök. 
tárlatrendezők, képterjesztők. alkotóközösségek, gyűltök, üvegesek, képkerete 
zők. közületek, magánszemélyek 

FIGYELEM! Békéscsabán a Kinizsi utca 4-6 szám alatt (SZUV szék 
ház) megnyílt a 

DECORAMA^ 
üzlet és minigaléria. 

Szolgáltatása: 

Az országban 
egyedülálló a 

1. Több száz nyugati import képkeretléc árusítása 
viszonttelhasználóknak (üvegeseknek, képkeretezőknek 
stb ) 
2 Profi gépekkel képkeretek, tükörkeretek készité.5e (tű-
részelés és szegezés nélkül!) 
3 Nyomatok, poszterek és festmények forgalmazása 

DECORAMA® 
választéka, s kizárólagos forgalmazási joga. 

S z t István tér ^ legkényesebb igényeket is ki 
elégíti 
VtlIaUsI határidő 1-3 napi 
Kitűnő parkolási lehetőség! 
Nyugati minőség - hazai árak' 
Kérem, keresse a 
DECORAMAt 
Nyilvatartás: Keddtöl-péntekig: 
laiv-ISh 
Szombaton: 8h-l3h 
Hétfő szünnap' 

Mindenkit szeretettel vár a 
DECORAMA. 

M«I>L MiaMaya. 

ú 
KHBMu. 

ú Ntánu. 

I S 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
A MEZÖMEGYERI 

A R A N Y JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ 

1991. december 1-jétöl betölthető, vezető 
beosztást jelentő állást kínál. 

Mezömegyeriek előnyben! 

Jelentkezni a helyi képviselőnél lehet. 

Timár Imre, Erclő sor 9. 

A&M IPARI-, KERESKEDELMI - ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. 

GYORSNYOMDA 
5600 Békéscsaba, 

Szabadság tér 1-3. 



A z Európai Városok és 
Régiók Tanácsa nemré

giben Prágában nemzetközi 
konferenciát rendezett, me
lyen a helsinki folyamat orszá
gainak képviselői vettek részt. 
Hazánkat többek között váro
sunk polgármestere. Pap Já
nos képviselte, aki a Megyei 
Jogú Városok ^ ^ ^ ^ ^ H 
Szövetségének 
ötfős delegátu
sának tagjaként 
utazott a prágai 
konferenciára. 
Az alábbiakban 
az ott szerzett ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tapasztalatairól, 
benyomásairól szól olvasóink
nak. 

A prágai rendezvény, 
melyen néhány olyan illusztris 
vendég is megjelent, mint Dub-
cek, a Cseh- és Szlovák Szö
vetségi Köztársaság Parla
mentjének elnöke, vagy Mau-
rois, Lille polgármestere, fran
cia exminiszterelnök - , nos ez 
a rendezvény jó néhány fontos 
tanulsággal szolgálhat szá
munkra. 

A konferencia valamennyi 
résztvevője tapasztalhatta, 
hogy a nyugat-európai telepü
lések milyen nagy érdeklődés
sel fordulnak az új demokráciák 
települései felé. Az is észreve
hető volt a tanácskozás folya
mán, hogy főként a cseh, de a 
szlovák és a lengyel települé
sek is igen élénk kapcsolatban 
állnak a nyugat-európai váro
sokkal, egyetemekkel. 

Az egyes régiók közötti 
együttműködés megteremté
sében nagyon fontos szerepet 
játszanak az olyan jellegű 
rendezvények, mint ez a prá
gai. Magyar kollégáimmal foly
tatott beszélgetéseim során 
gyakran szóba került az a 
probléma, vajon miként tud 
egy magyar polgármester, a 
település napi ügyei mellett 
időt szakítani arra, hogy az 
egyre gyakrabban megrende
zésre kerülő nemzetközi kon
ferenciákon részt vegyen. Min
den nehézség ellenére úgy 
érzem, hogy ebből a folyamat-

Útban 
Európa felé 

ból nem szabad kimaradnunk. 
Több okból sem. Egyrészt, 
mert mindenképpen hasznos 
lehet meghallgatni a nyugat-
európai önkormányzatok ta
pasztalatait, hogy elkerülhes
sük azokat a zsákutcákat, 
amelyekkel ök már találkoz
tak. Másrészt, mert fontosnak 
^^^^^^m tartom a szemé

lyes kapcsola
tok kialakításá
nak lehetősé
gét. Meggyőző
désem, hogy az 
az Európai Ház, 

I amelyről oly so
kat és sokszor 

csak az egyes 
közötti kap
alakulhat ki. 

beszélünk, 
városok, régiók 
csőlátók során 
Emellett ezek az együttműkö
dések már a kezdeti lépések
nél is, majd a későbbiek során 
még inkább konkrét anyagi 
hasznot is jelenthetnek az 
egyes városok számára. Gon
doljunk arra, hogy egy nyugat
európai szakértőkkel közösen 
kidolgozott program magában 
rejti azt a lehetőséget is, hogy 
a fejlettebb régiókban található 
tőke érdeklődése könnyebben 
fordul felénk. Arról sem sza
bad megfeledkeznünk, hogy 
Nyugat-Európában egy tőkés 
csoport legszívesebben olyan 
településsel alakít ki együttmű
ködést, amelyről nemcsak a 
sajtóból származó, hanem 
személyes kontaktuson alapu
ló információkkal is rendelke
zik. 

M eg kell azonban jegyez 
nem, hogy a működés 

tapasztalatokat, az átmene 
tapasztalatait leginkább len 
gyei, cseh és szlovák kollé 
gáinkkal tudjuk megbeszélni 
Azt hiszem, hogy - Nyugat 
Európát tekintve a csatlakozás 
irányának - szükség lenne az 
ilyen jellegű regionális együtt
működésre is. Európa ma már 
az együttműködések Európá
ja. Mi pedig épp az ilyen 
regionális kapcsolatokkal tud
nánk jelét adni annak, hogy 
együtt tudunk működni na
gyobb összefüggésben is' 

MINDEN S Z E R D Á N HETI M É R L E G 

I Gondolkodó 

^arverte tájak 

Beckett, lonesco, az abszurd - ugyan, kérem, mi az ahhoz képest, 
ami itt, házunk táján, Kelet-Közép-Európában több évtizeden át folyt, 
s normálisnak számított, hogy alig vettük észre...! 

Felejtsük el egy rövid időre, hogy már 1991-et írunk, s pillantsunk 
be egy állami intézmény falai közé. A szocialista kontraszelekció egy 
gyönyörű példájával találkozhatunk. Középkorú asszonyság, régi és 
megbízható káder, aki a maga iskolázatlanságával osztályvezetői 
magasságig küzdötte fel magát. Szakmai tudása szinte a nullával 
egyenlő; beszélni, olvasni alig tud - hogy az írásról ne is beszéljünk... 
Az új rendszerről és pártokról, a demokráciáról lenézően nyilatkozik. 
Kedvenc beszédtémája a paradicsomtermesztés. Anyagi gondjai 
nincsenek, rendezett körülmények között, a tudatminimum határán 
éli életét... 

Magasabb végzettségű beosztottait, főleg a „hülye értelmiségie
ket" szívből utálja, rendszeresen megalázza. Feletteseivel viszont 
kedves, alázatos, kenyérre lehet kenni. Egy falkából valóak, a 
vezetés több tagja is alacsony kvalifikáltsággal rendelkezik. S 
nyomják a régi szöveget... Taps! 

Kísért a múlt, az abszurd még mindig megdöbbentő jelenség. 
Pusztító vihar dúlt a Viharsarkon... egész Közép-Kelet-Európában. 
Szegény megkínzott Európa, te gyönyörű lány, meddig fognak még 
veled erőszakoskodni, mikor jön már a tisztító vihar. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLAV 

Létkérdés 

Megitatod 
az embereket 

úgy kell nekünk a szépség 
adta gyönyörűség, mint szom
jazónak a víz. Amilyen ritkán 
szomjazunk, olyan ritkán tuda
tosodik bennünk a gyönyörű
ség utáni vágyunk és találko
zásaink a szépséggel. így van 
ez rendjén, hiszen egy cso
dákkal teljes világban élünk. 
Tehát kevés, ha azt mondom, 
hogy lépten-nyomon beleütkö
zünk, mert nem csak egy 
fölröppenő madár, egy fűszál, 
egy szobor, fuvolaszó, vagy 
patak csörgedezése, a tava
szi föld illata, a méz ize, a 
szerelem a maguk ámulatba 
ejtő titkaival és tökéletessé
gükkel lehetnek szépek. Ezek
re mindig rálelhetünk, rácso
dálkozhatunk. Hanem - ha 
már végképp nem maradna 
semmi gyönyörködnivaló -
mi, a magunk számára mindig 
kéznél vagyunk. Az egyik leg
fontosabb kérdés, hogy tudok-
e magamon gyönyörködni? 
Tartom-e magam olyan érté
kesnek, hasznosnak, egyedi
nek, megismételhetetlennek, 
találok-e magamban olyan 
adottságokat, amelyek gyö
nyörűséggel töltenek el? 

Ne féljünk így viszonyulni 
magunkhoz! Az emtjer és az 
emberiség halálát jelenti, ha 
nem tartja értéknek magát, ha 
nem tud örülni létének, léte 
milliónyi rezdülésének. Ne fél

jünk gyönyörködni magunkon! 
Igaz, nem mindegy, milyen 
alapon és miként tesszük ezt. 
Ne féljünk gyönyörködni ma
gunkon, mert „az Isten is gyö
nyörködik az ö t félőkön" (Zsol
tár 147,11). Ez az igazi alap: 
Gyönyörködöm magamon, 
mert az Isten szemével látom 
magam. Annyira tartom ma
gam értékesnek, amennyire 
az Isten engem: Fiát, Jézus 
Krisztust adta halálra értem. 
Ha lennének is kételyeink érté
kességünk felől. Isten bizonyí
tott. Sokan viszont túlbecsülik 
önmagukat, külső-belső adott
ságaikat, önteltek, maguk kö
rül forgók, magukat minden és 
mindenki fölé helyezők. Nekik 
más hangsúllyal szól Isten 
ugyanezen tette. Még értük is 
meg kellett halnia Jézusnak, 
mert az ember nem tud elég 
és maradandó értéket felmu
tatni. A depressziós önleérté-
keléstől ugyanúgy meg akar 
óvni minket Isten, mint a ha
mis, öncsalásra épülő túlérté
keléstől. A mérleg nyelve pedig 
Jézusnál áll meg. Az embernél. 

Az Isten tarsolyában külön 
gyönyörűségek vannak, mint
hogy ő nem egy, nem azonos 
ezzel a világgal. Az Isten adni 
akar az embernek az ő gyö
nyörűségeiből, merthogy az 
ember ezzel a világgal azono
sult. Gyönyörűséggé akkor vá
lik a szobor, a föld illata, ha élni 
kezd bennünk, ha eggyé vál
nak velünk és mi velük. Isten 
meg akar itatni az ő ki nem 
száradó, hömpölygő gyönyö
rűségeivel: útjával, igazságá
val, életével - Jézussal. 

BAKAY PÉTER 




