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1991. október 23-án az ifjúsági házban rendezett ünnep
ségen beszédet mondott Pap János, Békéscsaba polgár
mestere. Ünnepi köszöntőjének egy részletét idézzük. 

..1956 őszén atomfegyverrel rendelkező, terjeszkedési 
vágytól duzzadó világbirodalom, a szovjet bolsevizmus ellen 
lázadt fel az egész ország. Együtt gondolkodtak és tettek 
írók, parasztok, katonák, diákok, munkások, s a társadalom 
minden rétege. A köztársaságért harcoltak, melynek kereteit 
és építőelemeit éppen csak végiggondolhatták, de megva
lósítani nem tudták a 13 nap alatt. 

Az ország függetlensége volt az első cél, hiszen ennek 
kinyilvánítása és nemzetközi elismertetése teremthetett 
volna lehetőséget a továbblépésre. 

A többpártrendszerű demokrácia megteremtése volt a 
következő, melynek előfeltételeit, a kommunista pártállam 
tervezeteinek lebontását csak megkezdeni tudta a Nagy 

''e vezette kormány. 
Legtöbbet a humanizmus, az emberi jogok tiszteletben 

tartása terén sikerült elérni, ami egy forradalom kellős 
közepén különösen tiszteletre méltó. „Gyűjtjük a sebesülte
ket, operálunk napi 16-18 órán át, de nem kérdezi egyikünk 
sem, melyik oldalról hozták be a sebesültet, akinek életét 
meg kell mentenünk" - írta végzős orvostanhallgató 
édesapám levelében. „Sikerült megakadályoznunk, hogy a 
békéscsabai laktanya emeletére bezárt ÁVH-sokra néhány, 
talán jogos bosszútól felhevült ember rárobbantsa az egész 
épületet" - mesélte Lévai István, aki akkor 22-23 évesen 
békét próbált teremteni, amiért 20 év börtönre ítélték. 

És szóhoz jutott még sok-sok lelke mélyén humanista, 
másokért tenni kész ember. Olyan vezetőt választottak 
maguk közül maguk elé, akit maguk is példaképnek 
tekintettek. Városunk munkástanácsának vezetője Fekete 
Pál volt, akinek későbbi életútja, hajlíthatatlansága is 
bizonyság arra, hogy méltó vezetője volt Békéscsabának!... 

... Nemzeti függetlenség helyett csatlósok segítette szovjet 
megszállás, demokrácia helyett kommunista párthadsereg 
fegyverrel és íróasztalokkal, emberi jogok helyett közel 600 
kivégzett, majd húszezer bebörtönzött és még 1989 végén is 
telefonok lehallgatása, levéltitkok megsértése, hivatalos 
iratok megsemmisítése, pártvagyon elrejtése. Mindez a 
szovjet rendszerű marxista-leninista szocializmus... 

Ülésezik a közgyűlés 

• Szerdától szerdáig 

• Keret-riport 

• Cseh Tamás Békéscsabán 

• Szlovák mérleg 

• Robinson levele 

BÉKÉSCSABAI VÁROSVÉDŐ ES VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET 

s4jj Új programmal 
a városvédők 

A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület 
Elnöksége legutóbbi ülésén az egyesület tevékenységét úgy 
értékelte, hogy az az utóbbi évek változásai közepette kissé 
háttérbe szorult. Szomorúan figyeljük, hogy természetes és 
épített környezetünk egyre aggasztóbb képet mutat. 

Egyesületünk megalakulása óta azon fáradozik, hogy az 
értékek, a tudás, a tisztesség, a hagyományok ápolása 
erősödjék. Véleményünk szerint csak ezen értékek mentén, a 
jövőt szem előtt tartva lehet és kell munkálkodnunk. E hitünk 
alapján alakítottuk ki egyesületünk új programját, melynek 
legfontosabb gondolatait az alábbiakban kívánjuk össze
gezni. 

A jövő évben egyik legfontosabb feladatunk méltó módon 
felkészülni városunk újratelepítésének 275. évfordulójára. 

Az évforduló jegyében 1993-ban szeretnénk megrendezni 
a Város- és Faluvédők Szövetségének országos találkozóját, 
melynek alapgondolatául a nemzetiségi kultúra és építészet 
témát választottuk. 

Jövőnk szempontjából meghatározó, hogy megismertet
jük-e a fiatalokkal a város múltját és jellemét, erősítjük-e 
kötődésüket Békéscsabához. Városunk újratelepítésének 
kapcsán általános és középiskolások számára vetélkedőt 
szervezünk, melynek döntőjét 1993-ban tartjuk meg. Szeret
nénk elérni, hogy emlékhelyeink, parkjaink, játszótereink, 
temetőink rendszeres gondozását vállalja egy-egy iskola. 
Egyesületünk minden előkészítő és szervező munkát fel
vállal. 

A szűkös anyagi források, de sok esetben csupán a 
nemtörődömség miatt egyre nőnek gondjaink a környezetvé
delem területén. A jövő év nyarán városszépítő és környe
zetvédő tábort szervezünk fiatalok részvételével. Ennek 
keretében az emlékhelyek, parkok, temetők, a Körös-parti 
hullámtér ápolásán túl lehetőség lesz városunk értékeinek, 
múltjának megismerésére, egy új környezetvédő szemlélet 
formálására. 1992 tavaszán városi fórumot szervezünk 
„Békéscsaba környezeti állapota, a környezetvédelem helyi 
feladatai" címmel. 

Szomorúan konstatáljuk, hogy a Munkácsy Mihály Múze
umban helyszűke miatt nincs lehetőség városunk relikviáinak 
állandó kiállítás keretében való bemutatására. Javasoljuk, 
hogy 1993-ra hozzunk létre egy várostörténeti múzeumot. 

Tavaszi közgyűlésünkön fogalmazódott meg a gondolat: 
egyesületünk legyen a „város lelkiismerete"! Ezt a nemes 
gondolatot kívánjuk - a lakossággal és az önkormányzattal 
együttműködve - tartalommal megtölteni! 0 R . C S E R E I PAL 

E G Y E S Ü L E T I T ITKÁR 



1 Szerdától szerdáig 

Értékel az MSZP... 
Sajtótájékoztatójukon a szocialisták véleményét az önkor

mányzat egyéves munkájáról Hideg András képviselő ismertette 
az újságírókkal. Mint mondotta, a város működik, vannak sikerek, 
a közgyűlés nem hoz hibás döntéseket, s nem kezdett olyan 
fejlesztési programokba, melyek évekre meghatározták volna a 
város sorsát. Am e sikerek oka egyrészt az, hogy az új vezetés 
kevés olyan kérdéshez nyúlt, amelynek erős pénzhatása van; 
másrészt folytatódtak a korábban megkezdett pozitív folyamatok, 
mint a decentralizáció és az intézményi rendszer demokratizáló
dása. 

Az MSZP szerint a csabai lakosok egyes csoportjai nem 
lehetnek elégedettek. így azok, akik nem kaptak választ arra a 
kérdésre, hogy mikor és milyen feltételek mellett fogja folytatni az 
önkormányzat - s egyáltalán folytatni fogja-e - a bérlakások 
értékesítését. Ez a probléma mintegy 3 ezer lakásban kb. 10 ezer 
embert érint. Nem lehetnek elégedettek azok, akik azt szeretnék, 
hogy a város urbanizálódjon... akik elégedetlenek azzal, hogy 
szemetes a város, rosszak az utak és a közvilágítás. Nem 
lehetnek elégedettek azok - jegyezte meg Hideg András - , akik 
egyrészt sokallják, hogy a szociális segélyeknél kétszer-három
szor nagyobb összeget költünk az élsport támogatására, de azok 
sem, akik keveslik ezt a pénzt! Nem lehetnek elégedettek azok a 
szociálisan elesett rétegek, amelyeknek a város - az erejéhez 
mérten - nem nyújt elegendő támogatást a megemelt fűtési és 
vízdíjak, valamint a szénárak ellensúlyozására. Arról sem szabad 
azonban megfeledkezni, hogy a kormány emelte fel az árakat, de 
nem segíti kellőképpen az önkormányzatokat. 

összegezve az elmondottakat, az MSZP elismeri, hogy vannak 
eredmények, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez 
a pozitív kép ne felejtődjék el a jövőben. sz sz. 

„Drótvégre 
csomózott 
madár" 

Mutass még képeidből! 
Mondd tovább Pilinszkyt! Ne, 
még ne legyen vége! Prolon
gáljuk a mulandót! 

Ez a kívánság élt bennem 
október 20-án a Phaedra mozi 
kamaratermében, ahol Szeve-
rényi Barnabás arányosan ösz-
szeállított, igényesen előadott 
verses, diameditációs műsor
ral nyitotta meg fotókiállítását. 
De hiába az óhaj, az elénk tett 
tükör összetört, a maradandó
ként odavarázsolt és magába 

olvasztó hangulat 
AvA| egy főhajtás után em-

JJLLJ^ lék lett csupán, stílu-
—Xr^ sosan simulva a kiál

lítás témájához: élethez, elmú
láshoz, emlékek megkopásá-
hoz, teljes feledéshez. A mű
vész 30 fényképen keresztül 
akarja továbbadni a békéscsa
bai Zsidó temetőben meglelt 
üzenetet, amelynek megérté
sében segít a Pilinszkytől vett 
mottó: 

„December hője. nyarak jégverése. 
drótvégre csomózott madár. 
mi nem voltam én? Boldogan halok." 

A kiállítás november végéig 
tekinthető meg a Phaedra mozi 
galériájában. 

B A K A Y P É T E R 

• FOGADÓNAPOK. Nov. 
1-jén, pénteken Pap János 
polgármester, nov. 8-án Mol
nár György alpolgármester, 
nov. 15-én Domokos László 
alpolgármester, nov. 22-én 
dr. Simon Mihály jegyző tart 
fogadónapot a Városházán 8 
és 12 óra között. 

• MEGHÍVÓ. Békéscsa
ba Megyei Jogú Város Köz
gyűlése soron következő 
ülését 1991. okt. 31-én, 
délután 13 órai kezdettel 
tartja a Városháza díszter
mében. Napirend: 

1. Jelentés Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyű
lésének egyéves munkájá
ról. Előterjesztő: Pap János 
polgármester. 

2. Helyi adókról szóló 
önkormányzati rendeletter
vezetek második vitája. Elő
terjesztő: dr. Sarkadiné dr. 
Lukovics Éva, a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság elnöke. 

3. Három vállalat - Ingat
lankezelő Vállalat, Város
gazdálkodási Vállalat, Költ
ségvetési Üzem - átalakítá
sa. Előterjesztő: Domokos 
László alpolgármester. 

4. Közművelődési straté
gia elfogadása. Előterjesztő: 
Molnár György alpolgármes
ter. 

5. Költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet mó
dosítása. Előterjesztő: Do
mokos László alpolgármes
ter. 

6. Városi munkaerőhely
zet elemzése. Előterjesztő: 
Pap János polgármester. 

7. Egyes volt egyházi 
ingatlanok tulajdonjogának 
rendezése. Előterjesztő: dr. 
Simon Mihály jegyző. 

8. Bejelentések. 
A következő ülés nov. 

21-én lesz. Az ülések nyilvá
nosak, mindenkit szeretettel 
várunk! 

• Az Előre Torna Klub 
kiadásában jelent meg 
Ónodi Henrietta fotóival 
illusztrált 1992. évi falinap
tár. Az eladásból származó 
pénzösszeget a világhírű 
tornásznő „A Tornáért Ala
pítvány" javára ajánlotta 
föl! 

• NARANCS KLUB. X. 
31., 17 óra: Sasvári Szilárd 
országgyűlési képviselő ok
tatáspolitikai előadást tart. 

XI. 1., 21 óra: az Andersen 
zenekar játszik. Belépődíj: 
80 Ft. 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 
A város, 

ahol élünk 

XI. 2., 21 óra: a Tankcsap
da zenekar játszik. Belépő
díj: 80 Ft. 

XI. 5., 20 óra: táncház, 
házigazda: Békés Banda. 

• MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Varga Gyula és Csíkos 
Mária fia Borisz, Szekeres 
Lajos és Eipl Mária Ilona fia 
Tamás, Kiss Sándor és Ru
dolf Erzsébet fia Márton 
Hídvégi István Zoltán 
Hegyesi Katalin fia István 
Róbert, Sulyok István és 
Harazsi Éva fia Olivér, 
Szák-Kocsis Gábor és Szo-
kol Ilona Julianna fia Gábor. 

HÁZASSÁG 

Geletóczky József és 
Vasas Márta, Buza Lajos 
és Ballangó Mária, Mézes 
András és Juhos Katalin, 
Szabó Lajos és Jánovszki 
Katalin, Vándor Zsolt Lász
ló és Bezzegh Beáta. 

Belanka Mihály (1910), 
Seres Ferenc (1931), Mar
tincsek Tibor (1944), Slim,-
barszki András (1899). 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap. Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Szloicsev Szvetoszláv 
Tipográfia: Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó: Pap János. 
Békéscsaba polgármestere 

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

Teleton: (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 

22 500 példányban 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 

TAXI? Igen , 
személy-, tehertaxi, autómentés, 
építőanyag házhoz szállítása 
teljes ügyintézéssel, 

CSABA TAXI ! I 
munkás-szállítás, csoportos 
utazás 11 személyes mikrobusszal 
Telefon: 27-600, 28-200, 22-800 

BÉKÉSCSABAI MOZIK MŰSORA 
1991. november 1 —7-ig 

PHAEDRA MOZI 
1-3-án 4, 6 és 8. 5-én 6 és 8 órakor: LUCKY LUKÉ (mb.. sz . n -ol -lr.) 
5-7-én 6 és 8 órakor: NICSAK. KI BESZÉL ... MÉG! (mb.. sz.. am.) 

PHAEDRA KAMARATEREM 
1-7-én 3 órakor videomozi: AZ INKA BIRODALOM TITKA (mb . sz. 
1-7-én 5 órakor: RAIN MAN (mb.. sz.. am.)' 
1-7-én 7 órakor: SZERELMEM. ELEKTRA (sz . m.) 

ERZSÉBET MOZI 
1-2-án 7 órakor: CSENDES TERROR (mb . sz 

am.) 

3-4-én 7 órakor: HIÚSÁGOK MÁGLYÁJA (sz 
. am.) -

am.) -

14 éven felülieknek 

^ PÁLYÁZAT 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 

1 fő irányító közterület-ellenőr 

4 fő közterület-ellenőr 
munkakörökre. 

A kinevezés határozatlan időre szól 

A kozlerulet-ellenor feladata: 
• a közterületek rendiének, tisztasá

gának, használatának ellenőrzése. 
• el|árás a használat szabályait meg

sértőkkel szemben. 

A munkakór betöltésének feltételei: 
• középiskolai érettségi. 
• legalább 5 eves munkaviszony. 
• egészségügyi alkalmasság. 
• büntetlen előélet. 
• magyar állampolgárság. 

Munkabér: az államigazgatási dolgo
zókra vonatkozó jogszabályt figyelembe 
véve. megegyezés szerint. 
A munkakörök a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthetők. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a 
palyazo 

• önéletraizát. 
• iskolai végzettségét igazoló okmá

nyának másolatát, 
• büntetlen előéletének igazolását. 
• bérigényét. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

1991. november 5. 
Cím: 

dr. Simon Mihály jegyző 
Békéscsaba. Szent István tér 7 5601 
Pf.: 112. 

A pályazatok elbírálásának várható 
határideje: 1991. november 15. 

9ke*nM AUTÓSISKOLA 

ÁLLJUK 
A VERSENYT! 

INGYENES 
elméleti felkészítés 
hétvégeken (3 hét) 

Helye: 
BÉKÉSCSABA, 
Lázár u. 2. 

Következő 
személygépkocsi-
vezető tanfolyam 
indul nov. 5-én 16 ó. 

Részletfizetési 
lehetőség! 
Pótórák 25% 
kedvezménnyel! 

Érdeklődni a helyszínen, 
irodánkban (Békéscsaba. 
Alkotmány u. 27.). a Ther-
mal Taxi telefonján: 
23-777, vagy minden 
Thermal Taxiban lehet. 

Jogosítványt is a legolcsóbban! 

T A N F O L Y A M O K A Z IFJÚSÁGI H Á Z B A N ! 
• A jogát megismerni, megtanulni nem csak felnőttkorban lehet! 

Jogatantotyam gyerekeknek - 10 eves kortól - november 6-an 17 órától Vezeti Ih/és Katalin 

• Ismerje meg önmagát es ismerjen meg másokat - ismerje meg a grafológiát! 
Tanfolyam gyerekeknek és telnótteknek. érdeklődőknek es a grafológiában elmélyülni 
vágyóknak - november 6-án 17 órától Vezeti: Sánta Anikó, a Dél-Kelet népszerű 
.Higgyünk az írásunknak" cimu rovatának írásszakértője 

• Aromaterápia - radiesztézia - reflexologia - kínai diagnosztika - dianetika 
- akupresszura - gyermekek és a természetgyógyászat. 
Ne higgyen a csodákban1 Bizonyosodjék meg róluk1 

Natura Nap november 9-én 10 tol 16 oraig ^ i ^ ^ 

• Meleg olajos klasszikus svéd masszázs orvosi felügyelettel. 
Relaxáció, izomlazitás. gyógyítás. 
30 órás. végzettséget adó tanfolyam november 8-án 16.30-tól. 

Vállalkozók, kisiparosok, 
kis- és nagyvállalatok! 

A „SENKO-szelvények" 
10000 példányban 

szakmánként és termékenként kizárólagos hirdetési 
lehetőseget biztosítva, a leghatásosabb 
módon juttatják el ajánlatát ^—-—uírdessen a,?,_í<.\nken'. 

Bővebb információért kérjük, forduljon helyi irodánkhoz 
5602 Békéscsaba 2, Pf.: 53. Fax: (94) 13-261 

1 » SENKO KFT. | 
Hirdetési díjainkból 

10% • 
kedvezményt adunk, 

ha megrendelését • 
1991. november 15-ig 
továbbítja hozzánk. 
SENKO-szelvények '91 ' 

APRÓHIRDETÉS 
• Keleti kertekben 820 nr 
zártkert eladó faházzal. Víz. 
villany van. Érdeklődni: 7-12 
óra között a 23-213 telefonszá
mon. 

• Tárogató eladó. Érdeklődni: 
Szokolay Balázs, Tótkomlós, 
Szabadság tér 3. Tel.: 438 

A&M IPARI. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. 

GYORSNYOMDA 
5600 Békéscsaba, 

Szabadság tér 1-3. 

y 
"ílctlefjl 



KERET-RIPORT 

DECORAMA 

Aki ellátogat Békéscsabán a Kinizsi utca 4-6. sz. alatt megnyílt 
r\ DECORAMA üzlet és minigalériába, az beláthatja, hogy itt az 
országban egyedülálló választékkal találkozhat. 

Egyszer volt. hol nem volt, volt egyszer egy agrármérnök, aki kreatív 
és szépet szerető ember lévén feleségével együtt gyermekeit is arra 
nevelte, hogy nyitott szemmel járjanak a világban. Történt aztán, hogy 
egyik lánya munkája során megismerkedett egy tanár házaspárral, 
akik épp egy induló hálózat üzletét nyitották meg Budapesten. Az 
üzletlánc feje egy Amerikából visszaérkezett hazánkfia, aki körüljárva 
az országot rájött arra. hogy minőségi képkeretlócek a magyar piacon 
nincsenek. Ezért hát pótolván a hiányt, ez az Olaszországban is 
tőkével rendelkező üzletember megalapította a szigorú franchise 
törvények szerint működő DECORAMA-t. Horányi Istvánt, a békés
csabai üzlet vezetőjét kérdezem: 

- ön mikor lépett be a hálózatba? 
- 1990 novemberében indult az egész üzletlánc, az első üzlet 

Pécsen nyitott. Mivel fantáziát láttam az elképzelésben, így augusz
tusban én is beléptem a hálózatba. Feleségem is sokat bátorított, 
akinek a Felső-Körös sor 29/4. sz. alatt van egy kis boltja, gipszből 
készített lakásdíszítő elemeket árul. Nagy gondot okozott az 
üzlethelyiség kiválasztása, hiszen a lécek tárolása eleve megköveteli 
a háromméteres magasságot. Fontos volt, hogy közel legyen a 
belvároshoz; lényeges kikötés, hogy a meghatározó színek a fehér, a 
szürke, a sárga legyenek. 

- Nagyon nagy a választék, és annak ellenére, hogy a keretléceket 
megmunkáló gépek is az üzletben vannak, sehol sem lehet fafor
gácsot vagy fürészport látni! 

- A keretpiacot éppúgy az olaszok uralják, mint a csempepiacot. Az 
amerikai vásárlók is megkedvelték már az olasz kínálatot, most pedig 
a keleti piac kínál óriási lehetőségeket. Az olasz lécek mellett azonban 
távol-keleti fából készült keretek is vannak. A 80-féle keretléc, a 
különböző színárnyalatok, úgy gondolom, a legkényesebb igényeket 
is kielégítik! A modern technikát követő gépekkel nem fűrészelem, 
hanem vágom a fát, a sarkokat szegelés helyett tűzöm, így a 
megmunkálás is szebb, és nincs hulladék. 

- A fényképkerettöl a grafikákon át az exkluzív keretlécekig min
den megtalálható a különleges lécek között! Mindemellett a vállalási 
idő is nagyon kedvező, 1-3 nap. Úgy tudom, hármas profillal mű
ködik az üzlet. 

- így igaz. A képkeretléceket viszontfelhasználóknak is árusítjuk, 
folyóméterét 145 Ft-tól 950 Ft-ig. Profi gépekkel képkeretek és 
tükörkeretek készítését vállaljuk. Egy minigalériában bemutatott 
képekből nyomatok, poszterek és festmények forgalmazását is 
lebonyolítjuk. Most például a kolozsvári Finta Edit rézkarcai is 
megvásárolhatók. 

- Milyen megrendelői voltak eddig? 
- Dolgoztam már Szász Endre-, Szabó Vladimír-, Sejber János-, 

Tóth Ernő-, Lipták Pál-, Szeredai Ilona-képeken is. A művészek 
maguk is hozzák munkáikat, de kereteztem már a Vizsolyi Biblia 
lapjától a Gavenda Béla Tánciskola oklevelén át... mindenfélét. 

B E L V O N N E T Ó T H A N D R E A 

SLOVENSKA 
VÁHA 

• 17. októbra sa konal„Bál bocianov" na békéscabianskom 
slovenskom gymnáziu. 24 prvákov v skolskom roku 1991/92 
zacalo v tejto skole svoje stredoskolské stúdiá. 

• 17prvácikov na slovenskej základnej skole v Békéscsabe 
sa od tohto skolského roka zúcastni na jazykovej príprave z 

anglictiny. 
• Od októbra roku 1991 na tej istej skole bol 

zavedeny krúzok, kde sa ziaci z 3.-8. triedy 
oboznamujú s obsluhou pocítacov.. 

1 Gondolkodó 

Robinson levele 
Robinson ült a hegy csúcsán ós írt. 
„Ó, te hiú világ, gyatraság és örök szenvedés átkos birodalma! Eljött 

a búcsú pillanata, közlöm veled, hogy már megtaláltam helyemet a 
nap alatt. Megtaláltam magamat. Remélem, többé nem zaklatsz, 
nagyon kérlek, ne próbálj visszacsalogatni magadhoz szirén hangod
dal, ne küldd hozzám Pénteket! 

Szigetem gyönyörű... Gyönyörűen süt a nap, mindig nyár van itt... 
Fényben úszik minden... minden oly átlátszó, a fák nem vetnek 
árnyékot - már magam sem. Csend honol e piciny földdarabkán, 
csend és nyugalom... Kérlek, örökre iktasd ki határaidból...! 

Halhatatlannak érzem magam, istennek..." 
Az üveg nagy ívben repült a tenger felé, majd lágyan landolt s 

elindulta messziségbe... 
Robinson elégedetten, mosolyogva nézte... 
Bólogatott... 
Aztán elindult a völgy felé... 
Sírt. S Z T O J C S E V SZVETOSZLAV 

Cseh Tamás 

Mert énekelni 
akarok... 

-Jól emlékszem a 80-as évek 
elejéről arra a szegedi SZOTE-
klubbeli koncertre, melyen beje
lentetted, hogy a Bereményi 
Gézával való szakítás után da 
Iáiddal nem állsz többé a közön 
ség elé. Most pedig újra itt vagy. 
újra új Cseh Tamás-Bereményi 
Géza-dalokat hallhatunk. Mi tör
tént a szegedi koncert óta? 

- Közöttünk nem a barátság 
szakadt meg. Azért hagytuk 
abba az írást '82-ben, mert 
úgy éreztük, kezdünk rutinos
sá válni. A következő években, 
épp, mert a dalokról beszélget
ni sem akartunk, ritkábban 
találkoztunk. Hét év szünet 
kellett, hogy rájöjjünk: nem 
bírunk mi ketten nem együtt 
dolgozni. Ezt az idő és a 
történelem döntötte el, s en
nek majd csak az idő és a 
történelem fog véget vetni. 

- A régi dalok mind egyfajta 
életérzést fejeztek ki. Ma úgy 
érzem, sokkal élesebben politi
záltok. 

- Dalaink 20 év óta arról 
szólnak, hogyan élünk. Hogy 
Kelet-Európáról énekelek? 
Életünket, gyermekeink életét 
az határozza meg, ami itt, 
Kelet-Európában történik. Mu
száj erről énekelni, mert ez 
izgat minket. Ily módon lehet 
politikusabbnak ítélni ezeket a 
dalokat, de semmiképp sem 
kitervelten azok. 

- Gyakran felmerül a kérdés: 
nem volt-e könnyebb az alkotó 

F O T O B O L D O G G U S Z T Á V 

művész helyzete a diktatórikus 
rendszerben. Te ezt hogyan 
éled meg ? 

- Szabadabbnak érzem ma
gam most. Régen egy rossz 
bácsi volt: Kádár bácsi. Régen 
egy rendszer volt: a ro/r ' 
rendszer. Elég volt. hogy ei 
dulj - aki arra fordult, veled volt. 
Egy csapat voltunk. Régen egy 
ketrecben voltunk, egyformán 
gondolkodtunk. Ma ahányan 
vagyunk, annyifelé megyünk, 
annyiféle pálya, életlehetőség, 
szándék, karrier. Régen na
gyon egyértelműen éltünk: az 
ember kimondott egy szót, 
tudtuk mind, mit jelent. De 
ugyanaz a kimondott szó már 
mást jelent. Ettől sokan meg
ijednek. A szabadság nagy, de 
a felelősség is nagyobb, mert 
ez nem azt jelenti, hogy akár
melyik vízben úszhatok. Fe
gyelmezettebbnek kell len
nem. Régen akár el is pusztul
hattam volna. De most már 
nem! Mert amit tudok, át aka
rom adni, s ezt csak egyféle
képpen tehetem: ha éneklek, 
ha tiszta szívvel éneklek! 

J U H A S Z O R S O L Y A 


