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1 TUSZSZI 

Tollvonások 

M ájus 28-i ülésén a közgyű
lés úgy döntött, vállalko

zásba adja 1992. július 1-jótól 
a Társadalmi Ünnepségeket 
és Szertartásokat Szervező 
Iroda (TÜSZSZI) tevékenysé
gét. A képviselők ezután titkos 
szavazással Bodóné Bakó 
Mártát, a TÜSZSZI egyik dol
gozóját bízták meg az iroda to
vábbi működtetésével. A vál
lalkozásba adás ellenére, a 
második félévben az önkor
mányzat 750.000 forintos tá
mogatásban részesíti az új for
mában működő irodát 

- Mi változik július 1 -jétól? -
kérdezem Bodóné Bakó Már
tát. 

- A realitások talaján élünk, 
s tekintettel arra, hogy július
ban kezdődik a "dömping", a 
csúcsidőszak, így változtatá
sokra egyelőre nem gondolunk 
- ez a rendezvények rovására 
történne Újításokat csak az 
őszi felkészülés után lehet ten
ni. Az önkormányzati támoga
tásnak köszönhetően egy ren
dezvény kevesebb pénzbe fog 

kerülni, mint eddig. Továbbra 
is lesz egy alapszolgáltatás, 
mely lehetővé teszi azt, hogy a 
rosszabb anyagi helyzetben 
lévő polgárok rendezvényeit is 
színvonalasan bonyolítsuk le. 
A plusz igényeknek is eleget 
tudunk tenni természetesen. A 
három tevékenységgel - há
zasságkötés, névadás és te
metés - kapcsolatban minden 
felmerülő igényt tudunk vállal
ni. 

- Sok helyütt az országban 
az önkormányzatok egy tollvo
nással szüntették meg az ilyen 
tevékenységet folytató szerve
zeteket. 

- Köszönettel tartozunk a 
békéscsabai önkormányzat
nak, hogy nem egy tollvonás
sal döntött. Az iroda már húsz 
éve működik, része lett a város 
életének, sjó hírnévretett szert 
országosan is Szeretném, ha 
ez a jövőben is így maradna! 

- Köszönöm a beszélge
tést! 

(H. M.) 

Reumatológia a „szökőkutas" térnél. 
Dr. Perjési Zsuzsanna, Békéscsaba. Lepény Pál u (Kun Béla u ) 1 sz 

Rendel: hétfó és szerda 16-17 óráig 
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S ^ A R T 
a jogsiért a 
legkedvezőbb 
feltét elekkel 

Tel.: 
26-474 

Pedagógusnap 

A pedagógusnap alkalmából 
meghitt ünnepségnek volt színhe
lye múlt hét péntekén a Városháza 
Díszterme. A Belvárosi Általános 
Iskola diákjainak kedves műsora 
után a város pedagógusait Pap Já
nos polgármester, Molnár György 
alpolgármester és az Oktatási Iro
da munkatársai köszöntötték. 
Arany Katedra kitüntetésben ket
ten - Kruchió Gábor, a Rózsa Fe
renc Gimnázium igazgatója és 
László István, a 611 . sz. Villa
mosipari Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző Intézet igazga
tója - részesültek; huszonötén Pe
dagógus Szolgálati Emlékérmet, 
ötvenketten pedig pénzjutalmat 
vagy emléktárgyat kaptak. 

Mit hoz a jövő? 

Az ünnepség után Pap János 
polgármester újságírókkal találko
zott. A beszélgetésen az egyházi 
vagyonvisszaigénylés és elsősor
ban a Rózsa Ferenc Gimnázium 
sorsa került teritékre. 

Az egyházak kompromisszum
készek, s az országos átlaghoz ké
pest Békéscsabán kevés ingatlant 
igényeltek vissza. Az egyházi isko
la kérdése csupán egy része az 
egész problémakörnek; a problé
ma a városi oktatás szerkezetében 
rejlik. Itt mindenképpen változtatá
sokra van szükség, mégpedig úgy. 
hogy az átszervezés ne legyen fáj
dalmas. A szakmunkásképzés jö
vője problematikus országosan is; 
a tendencia a humán oktatás, a 
gimnáziumi oktatás bővítése felé 
való elmozdulás 

Békéscsaba abban a szeren
csétlen helyzetben van, hogy itt 

csak egy gimnázium működik. Vi
szont reális alap a kompromisz-
szumra a jogutódlás lehetősége, 
ugyanis a Flózsa Ferenc Gimnázi
um két gimnázium összevonásá
ból keletkezett. Igy a városnak -
várhatóan 1995 őszétől - egy tisz
ta profilú állami és egy evangélikus 
gimnáziuma lesz. De a szülőknek 
és a gyerekeknek addig is lehető
ségük lesz szabadon választani a 
világi és az egyházi szellemű okta
tás között 

Fagyílkolók 

Figyelem! Tilos a fákat enge
dély nélkül kivágni! A tilalom a vá
ros belterületén, külterületén, zárt
kertben, a közutak mentén, vala
mint a közút határától 10 m távol
ságon belül álló fákra is vonatko
zik. Az engedély nélkül kivágott fák 
után súlyos pénzbírság kiszabésá
ra van lehetőség Fakivágásra en
gedélyt a Polgármesteri Hivatal 
Közigazgatási Irodájában kell kér-

Pt"7,H 
Békéscsaba, 
Jókai u. 4. 

Sport. gyermek és utcai cipók 
Sport félcipó 36-41 2150 Ft 
(bór) 41 47 2250 Ft 



A békéscsabai Gölöncsér Alapítvány immár negyedik alkalom
mal rendezte meg a NEMZETKÖZI GYERMEKRAJZ - KIÁLLÍ-
TÁS-t, ezúttal Szarvason a helyi 2. sz Általános Iskolában a város 
önkormányzatának segítségével. 

Gyermekmunkák érkeztek Ausztriából (VILLACH), Angliából 
(STOKE - SUB - HAMDON), USA-ból (NILE, OHIO, SANANTO-
NIO, TEXAS) és a szarvasi iskolákból is. 

Békéscsabáról két iskola küldte el anyagát e bemutatóra. A 9 
sz Általános Iskola kerámiákkal, a 4-8. sz. Általános Iskola tűz
zománccal vett részt. Felkészítő tanárok: Szabó Julianna ós 
Prekop János. 

1 Iskola a keresztnél 

S záz éve áll az Iskola a ke
resztnél Mennyi tátott szá

jú, világra rácsodálkozó kisdi
ák koptatta már padjait Rájuk 
is emlékezve gyűltek össze ta
nárok ós diákok június 2-án a 
Szarvasi úti iskolában. 

1880-ban állították fel a kör
nyék legnagyobb utcai feszüle
tét, majd kitárta kapuit az első 
római katolikus iskola Békés
csabán A tanulók a Felvidék
ről idetelepült szlovák, katoli
kus családokból kerültek ki A 
századelőn bizony akadt 130 
fős osztálylétszám is Az egy
kori iskolai rendtartásból azon
ban kiderül, hogy a büntetés a 
fegyelem elérése érdekében 
csak az utolsó eszköz lehetett 
A tanítónak pedig szeretetén 
kívül nem volt más jutalmazni-
valója 

Ezek a pedagógusok már 
akkor megmutatták, hogy hi
valkodó külsőségek nélkül, ta
lálékonysággal, leleményes

séggel is lehet tanítani Hogy 
az áll hivatása magaslatán, aki 
"csupán" tudásával ós szere
tetével képes magával ragadni 
sok csöppnyi hallgatóját. 

Az államosítás után 1974-
ben egyesült a 4-es és a 8-as 
iskola, majd 1981 óta a mező-
megyeri felső tagozattal 4-8 
számú Általános Iskola néven 
működik. Az ünnepélyes alka
lomra hivatalosan is megkapta 
új nevét: Szent László Úti Álta
lános Iskola Az évforduló tisz
teletére az önkormányzat a vá
ros címerével díszített zászlót 
adományozott az iskolának 

P ap János polgármester kö
szöntőjét Szilágyi Oliverné 

visszaemlékező beszéde kö
vette Az igazgatónő megindító 
szavai után a vendégeket je
lenlegi és visszatérő diákok 
szórakoztatták Az ünnepsé
get az iskolában hét éve műkö
dő rajztagozat kiállítása zárta 

HÍIVONNF TÓTH ANDREA 

S. O. S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat, 
28-800, hívható este 7 órától 

reggel 7 óráig. 
A hívás ingyenes. 

• FOGADÓNAPOK. Június 
12-én dr. Simon Mihály jegyző, 
június 19-én Domokos László al
polgármester, június 26-én Pap 
János polgármester tart fogadó
napot a Városházán 8 és 12 óra 
között. A polgármester fogadó
napjára előre kell bejelentkezni 
telefonon (26-366/170). vagy 
személyesen a titkárságon. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
soron következő ülését 1992. jú
nius 11-ón, csütörtökön 17 órai 
kezdettel tartja a Városháza 
Dísztermében. Az ülés nyilvá
nos, mindenkit szeretettel vá
runk! 

•ÚJ NEVEK. Mint előző szá
munkban hírül adtuk, a köz
gyűlés határozata értelmében 
néhány oktatási intézmény ne
ve megváltozott: a Micsurin 
Utcai Napköziotthonos Óvoda 
neve ezek után Dr. Becsey 
Oszkár Utcai Napköziotthonos 
Óvoda; a 4-8. számú Általános 
Iskoláé - Szent László Úti Álta
lános Iskola; a Textilipari 
Szakmunkásképző és Szakkö
zépiskoláé - Ruhaipari Szak
középiskola, Szakmunkáskép
ző és Kollégium; a Kulich Gyu
la Középiskolai Leánykollégi
umé - Szilágyi Erzsébet Kö
zépiskolai Leánykollégium. 

• CSABASZABADI az önálló
vá válás útján. A közgyűlés dön
tése értelmében Csabaszabadi
ban az ősztől 4 osztályos alsó 
tagozatos általános iskola indul; 
neve: 11. számú Általános Iskola 
Kihelyezett Tagozata, Csaba
szabadi. Atelepülés 1976-ig ren
delkezett önálló általános iskolá
val, melyet a körzetesítés hatá
sárafelszámoltak, s az itteni gye
rekek békéscsabai kollégiumok
ba kényszerültek. Az 1990-es 
helyhatósági választások után 
számos település újra indította 
kisiskoláját. Az önálló iskola 
szükséges feltétele annak is, 
hogy teljesüljön a csabaszabadi 
részönkormányzat célja, neve
zetesen Csabaszabadi önállóvá 
válása. 

• IFJÚSÁGI HÁZ. Június 11., 
csütörtök, 21 óra: Házibuli (gaz
da - Pribojszki Feri) 

Június 12., péntek, 22 óra: 
Casino-mozi - ROCKY HOR
ROR PICTURE SHOW (am.) 

Június 13., szombat: No Busi-
ness-koncert (Led Zeppelin, 
Deep Purple) 

• NARANCS KLUB. Június 
10., szerda, 20óra: Gitárklub 
házigazda Hevesi Imre. A belé
pés ingyenes. 

Június 11., csütörtök: Nosz
talgia klub (régi zenék - régi 
slágerek). A belépés ingynes. 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

Június 12., péntek: SEX 
ACTION (Budapest). Belépő
díj: 80 Ft. 

Június 13., szombat: Sexe-
pll (Budapest). Belépődíj: 80 Ft. 

• MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Seben Mihály és Vincze Kata
lin leányai Mária és Krisztina, Je
lencsik András és Kézér Andrea 
fia András, Szatmári Lajos és 
Csicsely Erzsébet fia Tamás, 
Szűcs Sándor és Balázshazi 
Sándorné fia Attila, Kanál Zoltán 
és Dobi Krisztina fia Krisztián 

HÁZASSÁG 

Vichnál Zsolt és Manya Alla, 
Gábor Sándor és Kovács And
rea, Sajti László és Fehér Ilona 
Mária, Bagdi László és Mázán 
Mária, Ancsin Gábor és Lagzi 
Krisztina Mária, Andó András 
László és Zahorón Gyöngyi, Tóth 
Tamás György és Mucsi Éva Er
zsébet 

HALÁL 

Petca-Papp Magdolna, Kvasz 
Györgyné Szekerka Mária, 
Szendrei Sándor, Pribojszki And
rás 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap. Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcsev Szvetos7láv 
Tipográfia Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó Pap János. 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: Békéscsaba. 
Szent István tér 9 5601, FT: 112. 

Telefon (66) 25 589. 26 366, 
telefax 23 954, telex: 83 229 

Szedés: A & M Stiidió 
Nyomás Mozi Nyomda 

Leányvállalat. Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Garai György igazgató 
Megielenik minden szerdán 

25 000 példányban 
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TISZTELhl 1 EL ÉRTESÍTJÜK TISZTELhl 1 EL ÉRTESÍTJÜK 

a város polgárait, hogy 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 

1992. |únlus 11-én 13.00-17.00 óráig 

K ÖZMEGHALLGATÁST 
tart a Városháza Dísztermében. 

A közmeghallgatás témája: 
a volt egyházi ingatlanok visszaadása, 
kulonos tekintettel 
a Rózsa Ferenc Gimnáziumra. 

Minden érdeklődőt és érdekeltet 
sok szeretettel várunk. 

PAPJÁNOS 
polgármester 

BEL iTGZORESZ ITES 
EMBLÉMÁS BÉLYEGZŐ 
valamint FA, AUTOMATA, IKTATÓ stb. 

bélyegzők készítése 
rövid határidővel 
a NAGYPOSTÁN. 

'Innováció 
'Pedagógia 

J Információ 
JLekiorúUu 
ioktata* 

ImtolgaUatam 

Környezetvédelmi horgásztáborok Bi 
haiugrán 8 13 éves gyerekek szamára 11 
napos turnusokban a nyár folyamán Érdek
lődni: az IPSZILON Pedagógiai Szolgaitató 
KT nál lehet a következő címen Békéscsa 
ha. Árpád sor 2/6 Tel.: 21-833/406. 

"Ismerkedés a LÓVAL és a lovastorná
val" c egyhetes programokat hirdetünk Bé 
kescsabán a nyári szünetben 

Költség: 1 ROOTt Érdeklődés, jelentkezéses befizetés 199? funius20 án 
16 órakor Békéscsaba. Szőlő u 47 sz alatt 
Jelentkezési feltetel ponilora 7 11 éves gyerekek 40 kg súlyig 

nagy lóra: általános iskolások 41 60 kg súlyig 
l anyok es fiuk egyaránt jelentkezhetnek I lozetes jelentkezéseket Írásban is 
elfogadunk BZ alábbi címen IPS7II ON Pedagógiai Szolgáltató KT. 5600 
Békéscsaba. Kiss E u 8/2 

• A P R Ó H I R D E T É S • 
i Gépi sirkotisztitas megrendelhető Telefon: 66/24-663 

Újabb Q Q vf Q Q 
számunk: t a W Ü ' ^ I Ü í / 

BÉKÉSCSABÁN 
Thermál Autósiskola 
TANFOLYAMOK 
(3 hét, szombat-vasárnap): 

- személygépkocsi, autóbusz. 
nehézpótkocsi 

Minden hónap első hétfőjén 
Legközelebb: július 6-án (hétfő, 16 óra) 
Helye: Békéscsaba, Lázár u. 2. 
Érdeklődni a fenti telefonszámon vagy 

minden TAXI-ban. 

Próbálja meg, a kockázat a miénk! 

Ha elméleti vizsgái nem sikerülnek, 
visszafizetjük az addig befizetett díjat! 

A Szlovák Gimnázium 
egyhetes önellátós nyaralási lehetőséget kínál 

Zólyomba (Csehszlovákia) 
1992. augusztus 10-től 16-ig. 

Részvételi dlj (szállás+utazás) 2500 Ft/fő. 
Jelentkezési határidő befizetéssel: 1992. június 17-ig 
az iskolában. 

Fiataloknak érdemes 
hozzánk benézni! 

• A Roxette-koncertre 
a jegyek árusítását megkezdtük! 

• Kisiskolás gyermekek részére nyári kézműves foglalkozáso
kat szervezünk jűnius 29-től július 3-ig és július 6-10-ig. A 
foglalkozások 8-16 óráig tartanak, a gyerekek háromszori 
étkezést kapnak. Részvételi díj: 650 Ft. 

DIÁKTANYA, Békéscsaba, Kinizsi u. 20., tel.: 26-053 

F E L H Í V Á S 
A városi Vöröskereszt vezetősége tisztelettel értesíti 
Békéscsaba lakosságát, hogy 1992. június 17-én 8 és 
12 óra között rendkívüli véradást szervez. A véradó
napon minden jelentkezőt szeretettel várunk, de első
sorban azokat a lakosokat, akiknek a munkahelyükön 
az idén nem volt szervezett véradás, valamint az először 
jelentkező véradókat. 

A vérvétel helye: 
Vérellátó Állomás, Békéscsaba, Gyulai 

Kérjük a város polgárait, hogy önzetlen 
áldozatkészségükkel nyújtsanak segítsége' 
bajba jutott embertársaiknak! 

ut 



Képviselői fórum 
i 

Hogy áll a népjólét? 1 

Beszélgetés 
dr. Kerekes Attilával, 
a városi MDF elnökével • [ 

1 k 

- Dr. Kerekes Attila a Nép
jóléti Bizottság elnöke. Milyen 
ügyekkel foglalkozik e szakmai 
testület? 

- Az elmúlt másfél évben 
bizottságunk elsősorban szo
ciális kérdésekkel foglalkozott, 
de az egészségüggyel kapcso
latos problémákat is taglaljuk. 
Hatáskörünkben van a szociá
lis lakások kiutalása, valamint 
a 150 000 forintos vissza nem 
térítendő kölcsön odaítélése, 
mely a fiatal házasok első la
káshoz való jutásának támo
gatására szolgál A kamat
emeléssel kapcsolatos támo
gatások szétosztása is a mi ha
táskörünk. 

- Milyen konkrét munkát 
végzett eddig a bizottság? 

- Talán a fiatal házasok első 
lakáshoz jutásának támogatá
sánál sikerült a legjobban az 
igényeket kielégíteni. A szociá
lis lakások tekintetében rosz-
szabbul állunk - tavaly csak 10 
lakás szabadult fel! Az idén va
lószínűleg valamelyest javulni 
fog a helyzet, eddig 7 lakást 
sikerült kiutalnunk, s van re
mény arra, hogy, mégha nem 
is teljes mértékben, dekitudjuk 
elégíteni az igényeket Termé
szetesen a kórelmek sokasága 
meghaladja lehetőségeinket 
Ami a kamatemelésekkel kap
csolatos problémát illeti, úgy 
gondolom, sikeres évet tudha
tunk magunk mögött: a beérke
zett 700 kérelemből 500-at 
kedvezően bírált el a bizottság 
így olyanok is megkaphatták a 
kamattörlesztést szolgáló tá
mogatást, akikre nem vonatko
zott a közgyűlés által hozott 
rendelet, mely meghagyta az 
egyedi elbírálás és javaslatté
tel lehetőségót a Népjóléti Bi
zottság számára. 

Az idén e rendelet megalko
tása késik - a napokban kap
tuk meg a minisztériumtóra 20 
millió forintos támogatást. Je
lenleg Békéscsabán 4000 
olyan ember van, akinek ked
vezményes kamatozású la-

káskölcsöne volt - a fejkvóta 
5000 forint Természetesen 

a közgyűlés dönti el, hogy 
mind a 20 milliót erre a 

célra fordítja-e, hoz
zátesz még vala

mennyi pénzt, 
vagy eset

leg elvesz 
rjlerlcflt 

belőle? Meg kell azonban je
gyeznem, hogy Domokos al
polgármester úr legutóbb a 
Népjóléti Bizottság vélemé
nyezése nélkül terjesztett köz
gyűlés elé ezzel kapcsolatos 
indítványt, mely szerint a 20 
millióból csak ötöt kívánnak 
kamattámogatásra fordítani. 
Amikor ezt szóvá teszem, a 
pártpolitikus szól belőlem: mi
közben szociális érzéketlen
séggel vádolják a kormányt, itt 
helyben a másik oldalhoz tarto
zók bizonyulnak érzéketlen
nek! Ha jól tudom, tavaly is ez 
történt - a kamattámogatásra 
szánt összegből 3 milliót vettek 
el. 

- Tudomásom szerint más
fajta kérelmekkel is keresik 
szociálisan rászorult emberek 
a Népjóléti Bizottságot. 

- Munkánknak másik része 
valóban különböző kérelmek 
áttekintése, elbírálása Sajnos, 
címkézett támogatás csak az 
első lakáshoz jutók és a ka
matemeléstámogatására lesz. 
Egyéb, sokszor jogos igények
nek nem tudunk eleget tenni. 
Nagyvolumenú segélynyújtást 
sem a Népjóléti Bizottság, sem 
a közgyűlés nem tudna felvál
lalni - ez követhetetlen lavinát 
indítana el! 

A bizottságnak azonban 
nincs is közvetlen befolyása a 
segélyek kiosztásánál; nincs 
elég jó rálátásunk a dolgok me
netére - a közgyűlés ezt a ha
táskört a polgármester úrhoz 
utalta, aki a Szociális Irodának 
adta tovább. A szociális segé
lyezés a választások idején 
okozott is némi feszültséget. 
Tudomásunk szerint - erről hi
vatalosan nem értesített min
ket a Szociális Iroda - a segé
lyek aránytalanul nagy része 
került ki a lakossághoz, ami ta
lálgatásokra is módot adhatott. 
Ezért a jövőben - ellenőrzési 
jogunkkal élve - jobban figye
lemmel kísérjük majd a segé
lyek kiosztását. Nem azért, 
hogy valakit vagy valakiket 
személy szerint megtámad
junk, hanem azért, hogy a se
gélyezés bizonyos kontrollnak 
legyen kitéve és nehogy 
megint találgatásokra, félreér
tésekre kerüljön sor. 

- Köszönöm a beszélge
tést! 

(Sz Sz) 

1 Gondolkodó 

Twin Peaks 

...avagy a lezáratlan történések, sorsok és gondolatok világa, 
az őrület és a szépség vegyülete egy, a maga nemében tökéletes 
művészi filmalkotásban (rendezés, operatőri munka, színészi tel
jesítmény, zenei aláfestés); egy kreált világ, ahol nincs se vessző, 
se pont, se kezdet, se vég, se semmi bizonyosság - csak vastag 
több ezer éves kérdőjelek, s ideiglenes válaszok olyan föltevések
re, hogy mi történik körülöttünk általában; létezik-e ez az egész 
egyáltalán; ki kicsoda ós micsoda honnan jött és hová megy, 
mikor, miért tűnik el és bukkan fel újra; van-e akkor élet és halál 
vagy az egész egy rémségesen elragadó álom, melyben össze
mosódik az őrület és a normális lét közötti határ... a remény: a 
szépség megmenti a világot, a szeretet erösebbnek bizonyul, a 
fény legyőzi a sötét erőket, az értelem fel fog rémleni az őrültség 
leple alól... s talán csupáncsak egy kérdés marad: hol van ez az 
elátkozott város - kívül vagy belül? 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

Szaggatott 
vonal 

Több mint tíz éve már, 
hogy ott a táborban félénken 
mellém ültél, és meséltél a te 
országodról. Becsukom a 
szemem, de már nem tudom 
teljesen felidézni az arcodat, 
csak Lennon-szem üvegedet 
és csodálkozó nagy szemei
det látom az évfátyolokon át. 
Megtanultam tőled, hogy 
Osijek az Eszék, hogy tud
jam, ide kell majd írnom, ha 
hazamentünk. 

Jöttek-mentek a levelek, 
küldtél képet a házatokról, az 
utcádról és a kedvenc száz
éves fádról. Eleinte még na
ponta írtunk, aztán hetente... 
a következő nyárra asztalfi-
ókba kerültek a levelek és 
egy belső emlékfiókba te. 
Sokáig nem is gondoltam 
rád. 

Múlt télen a kisfiam -meg
kérdezte - hiszen olyan sok
szor hallotta a rádióban: 
"...hol van az az Eszék?". Mi
kor elkezdődtek a harcok, 
még minden egyes hírt szo
rongva hallgattam. Belebor 

zongtam, hogy régi barátok, 
ismerősök egymás ellensé
gei lettek, hogy a számomra 
csak történelemkönyvekből 
ismert háború véres valóság
gá, jelenné lett. Megszállot
tan néztem a harcok képeit. 
Egyenes vonalként indul 
életek mind szaggatottabbá 
és szaggatottabbá váltak a 
golyók nyomán. Könnyes ar
cú emberek keresgéltek a 
halottak között, reményked
ve, hogy nem akad ismerős 
arc. 

Elég volt pár hét, hogy be
csukjam a szemem és fülem, 
homokba dugott fejjel próbál
jak tudomást sem venni a 
borzalmakról. Akkor előbújtál 
te két poros emlék közül, ke
zembe kerültek a képeid. 
Akaratlanul is széttörted a kí
vülállóság szorongatóan ké
nyelmes burkát. Talán már 
nem létezik a házatok, a ked
venc fád, s a szelíd, félénk fiú 
fegyverforgató férffvá kény
szerült válni. Olyan jó volna, 
ha végre végeszakadna a 
borzalmaknak, ha nem kelle
ne nap nap után rémálom-va
lóságot látni magunk körül! 

Holnap sétálni megyek, 
gyönyörú ez a napsütés, 
egyenes vonalú nyugalom. 
És te? Te mit fogsz csinálni 
holnap? 

MIKÓCZY ERIKA 

Az Angliába készülő 
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