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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

Közmeghallgatásra invitálta 
múlt csütörtökön a város polgá
rait Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése, elősegítendő 
a döntéshozatalt a volt egyházi 
ingatlanok visszaadása ügyé
ben, különös tekintettel a Rózsa 
Ferenc Gimnázium további sor
sára. 

Pontban 13 órakor zsúfolásig 
megtelt a Városháza Díszterme 
Közben a Városháza előtt elkez
dődött a Vásárhelyi Pál Szakkö
zépiskola diákjai és öregdiákjai, 
valamint a Baloldali Ifjúsági Tár
sulás (BIT) által szervezett tünte
tés A tüntetők fő sérelme: ne 
más intézménybe költözzön a 
Rózsa Ferenc Gimnázium, 
ugyanis egy ilyen lépés súlyosan 
érintené az iskolák érdekeit, ha
gyományait, hírnevét - létét. 

A háromórás közmeghallga
táson mindenki kifejthette véle
ményét, felvázolhatta elképzelé
seit diákok, tanárok, érdeklődő 
polgárok, önkormányzati és or
szággyűlési képviselők, városi 
és egyházi vezetők Az időnként 
indulatos, személyeskedő és 
meccshangulatu vitában végülis 
kirajzolódtak a kompromisszum 
körvonalai. Azzal ugyanis, hogy 
a törvény értelmében az egyház
nak joga van régi jussát megkap
ni, valamint azzal, hogy a város
nak legyen egyházi iskolája is, 
szinte mindenki egyetértett. A 
megoldási mód okozza a legna
gyobb gondot Az önkormányzat 
végülis elállt attól a szándékától, 
hogy más intézménybe költöz
tesse az önkormányzati gimnázi
umot, de a város oktatási szerke-

1 1992. június 11. 

Indulatok-indulások napja 

zete mindenképpen megváltozik 
a jövő új követelményeket tá

maszt 
Tisztító tűzként hathat a pol

gárok megkérdezése, meghall
gatása7 Talán ez a legfontosabb 
itt, ebben a városban, ebben az 
országban a demokrácia szem
pontjából! Mert passzív embe
rekkel nem lehet várost, országot 
építeni. 

Állami is, egyházi is 
A tüntetéssel egybekötött 

közmeghallgatás után megszü
letett az egyház számára is elfo
gadható döntés. A közgyűlés ha
tározata értelmében lehetőség 
nyílik 1993 szeptemberétől egy
házi osztályok igény szerinti indí
tósára a Rózsa Ferenc Gimnázi
umban így a szülők és a diákok 
szabadon választhatnak a világi 
és az egyházi szellemű oktatás 
között 

Az 1992-es tanévtől kezdve a 
közgyűlés az egyház egyetér
tési jogának biztosításával az 
igazgató mellé önkormányzati 
biztost nevez ki, akinek egyik fel
adata az egyházi osztályok beis
kolázása és a párhuzamos mű
ködtetés koordinálása lesz az át
meneti időszakban. 

Az átmeneti időszak 1994-ig 
vagy 1995-ig fog tartani. A Rózsa 
Ferenc Gimnázium ingatlana 
beleértve az Eötvös utcai épüle
tet is - 1994 szeptemberétől ke

rül vissza egyházi tulajdonba: 
ekkor indítja újra régi iskoláját 
az evangélikus egyház Az egy
házi intézmény megalapításakor 
a tantestület tagjai maguk döntik 
el, hogy melyik gimnáziumban 
kívánjak folytatni munkájukat. 

Az önkormányzati (állami) 
gimnázium elhelyezésére a köz
gyűlés a Szabadság téri épületet 
jelöli ki (a volt MSZMP-székház), 
melyet az önkormányzat oktatási 
célra kapott meg az államtól. A 
közgyűlés a Rózsa Ferenc Gim
názium átadásával keletkező kár 
mértékének megállapítására az 
evangélikus egyház egyetér
tésével szakértőt bíz meg. a tör
vényben meghatározott kártala
nítási igényt pedig az egyházzal 
megkötendő megállapodás ré
szeként terjeszti majd a Művelő
dési és Közoktatási Minisztérium 
elé. Az áthelyezés pénzügyi for
rása az elnyert kártalanítási 
összeg lesz. A megállapodás 
pénzügyi oldala teljesítésének 
függvényében lehetőség nyílik 
arra, hogy a Rózsa Ferenc Gim
názium 1994 vagy 1995 szep
temberében kerüljön ki az egy
házi gimnázium épületéből. 

Tehát megszületett a régóta 
várt döntés. A városnak egy tisz
ta profilú állami és egy evangéli
kus gimnáziuma lesz - Békés
csaba gazdagabb lesz egy régi-
új oktatási intézménnyel. 

Kinevezések, 
penzkiosztás 

További munkája során a 
közgyűlés dr. Nagy Balázst ne
vezte ki a Réthy Pál Kórház-Ren-
delőintézet orvos-igazgatójává 
és tizenhárom oktatási intéz
mény vezetői-igazgatói pályáza
tait bírálta el. így Vantara László-
nót a Pásztor Utcai Óvoda, Mo-
sonyi Zoltánnét a Szegfű Utcai 
Óvoda, Kocziha Mihálynét az 
Orosházi Úti 1 -2. sz. Óvoda, dr. 
Kőváryné Szabó Máriát az And
rássy Úti Óvoda, Kovácsné Mi-
koly Annát a Hajnal Utcai Óvoda 
élére, Fischer Katalint a 2. sz. 
Általános Iskola, Széplaki Endré-
nét a 9. sz. Általános Iskola, Su-
ty inszki Jánost a Szlovák Gimná
zium, Általános Iskola és Kollégi
um, Komáromi Istvánt a Rózsa 
Ferenc Gimnázium, Lehoczky 
Lászlót a Kereskedelmi és Ven
déglátóipari Szakmunkásképző 
Iskola ós Kereskedelmi Szakkö
zépiskola, Marton Józsefet a 
611. sz. Villamosipari Szakkö
zépiskola és Ipari Szakmunkás
képző Intézet, Németh Lajost a 
Tevan AndorGimnázium, Nyom
daipari Szakközép- és Szak
munkásképző Iskola, Vinczéné 
dr. Ecsedy Évát a Jókai Kollégi
um igazgatójává nevezte ki. 

Ezen kívül elosztotta a köz
gyűlés a civil társadalmi szerve
zetek támogatására szolgáló 
pénzeszközöket, fedezetet biz
tosított a lakossági út- és közmű
építésekhez. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 
HERCZEG TAMÁS 

T ART AUTÓS MAGÁNISKOLA 

V - i / 
I SUJART 

a jogsiért a 
legkedvezőbb 
feltételekkel 

Tel.: 
26-474 

Reumatológia a ..szökökutas" térnél. 
Dr. Perjesi Zsuzsanna, Békéscsaba Lepény Pál u (Kun Béla u ) 1 sz. 

Rendel: hétfó és szerda 16-17 óráig 

pumn 
Békéscsaba, 
Jókai u. 4. 

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



A II. VILÁGHÁBORÚ 
BÉKÉSCSABAI ÁLDOZATAINAK EMLÉKMŰVÉÉRT 

A "Megérdemelt Nyugalomért Alapítvány" 

• FELHÍVÁSA • 
Az alapítvány céljául tűzte ki, hogy a II. világháború békés
csabai áldozatainak emlékművet állít és ehhez a szükséges 
anyagi feltételeket megteremti. 
Az emlékműve l - pályázat elnyerése alapján - Széri-Varga Géza 
szobrászművész készíti. 

Helye: Békéscsaba. Szabadság tér 

Tervezett átadása: 1992. október 3 1 . 
Az alapítvány felhívással fordul minden érdeklődőhöz, magánsze
mélyhez, közösséghez ós gazdálkodó szervezethez egyaránt, akik 
anyagi támogatással csatlakozni kívánnak az emlékmű megva
lósításához. 

Az adományokat csekken lehet befizetni, vagy átutalni a "Megér
demelt Nyugalomért Alapítvány 

260-11938 számláiéra 
(Csekkek beszerezhetők Békéscsaba, Polgármesteri Hivatal 

Közművelődési Iroda, Információs Iroda) 

Az emlékműre a későbbiekben felkerülnek az áldozatok nevei is. 
A nevek feltárása megkezdődött 

Kérjük a város lakóit és az egykori csabaiakat is, hogy segítsenek 
a II. világháborús áldozatok neveinek felkutatásában 

Információikkal keressék meg a Közművelődési Irodát. 

Tisztelettel: 
MOLNÁR GYÖRGY 
alpolgármester 

a Megénlemelt Nyugalomért Alapítvány" kuratóriumának elnöke 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 

1992 júliusában 

fesztiválvárossá válik 
A VI. Európai Gyermekszínjátszó Találkozó 

alkalmával több mint 1000 gyermeket látunk vendégül. 

Kérem játsszon velünk! Játsszunk a gyermekekkel együtt. 
A kozos játék célja, hogy ünnepi díszbe varázsoljuk a várost A város 
kirakatainak fesztiválhangulatű, mégis Békéscsabát bemutató be
rendezésével Önök nagyban hozzájárulnának a találkozó jó hangu
latához 

Legyen hát ez alkalom a felnőttek számára is játék, azaz 

VERSENY 
FESZTTVÁLI K I R A K A T V E R S E N Y 

- Jelentkezési határidő: 1992 jűnius 30. 
- A kirakat elkészítésének határideje: 1992 július 14. 
- Eredményhirdetés, záróest: 1992 július 24 

A győztes az a kirakat, amely a legtöbb mosolytallért" kapja. 

Fódíj: MEGLEPETÉS! 

Játsszon velünk, játsszunk együtt a gyermekekkel! 

A VI Európai Gyermekszínjátszó Találkozó emblémája 
a Megyei Művelődési Központban kapható! 

ím 
foérjtfll 

Pap János 
polgármester 

• FOGADÓNAPOK. Június 19-
én, pénteken Domokos László al
polgármester, június 26-án Pap 
János polgármester tart fogadóna
pot a Városházán 8 és 12 óra kö
zött. A polgármester fogadónapjá
ra előre kell bejelentkezni telefo
non (26-366/170). vagy személye
sen a titkárságon. 

• Dr. Goldman György, a 8. sz. 
választókerület egyéni képviselője 
június 22-én, hétfőn 17 órától a 
Kulich Ltp. -i Óvodában fogadóórát 
tart. A témák között szerepel a kép
viselői alap felhasználása. 

• Tisztelt Lencsési lakótelepi 
olvasóink szíves elnézését kéri 
a Heti Mérleg szerkesztősége a 
múlt heti hiányos lapterjesztés
ért! Történt ugyanis, hogy egyik 
lapterjesztőnktől néhány száz 
újságot egész egyszerűen ellop
tak. A becsületes "megtaláló
nak'' kellemes és hosszú olva
sást kívánunk! 

• SZÍNHÁZ. Az alábbiakban is
mertetjük a Jókai Színház 
1992/93-as műsortervét. 

Sútó András: A SZUZAI ME
NYEGZŐ (dráma) 

Tennessee Williams: A VÁGY 
VILLAMOSA (dráma) 

Paul Foster-John Braden: SZÍN
EZÜST CSEHÓ (western musical) 

Grimm: PIROSKA ÉS A FAR
KAS (zenés mesejáték) 

Jean Anouilh: COLOMBE (vígjá
ték) 

Jókai Mór: A KŐSZÍVŰ EMBER 
FIAI (romantikus színmű) 

Alan Jay Lemer-Frederich Loewe: 
MY FAIR LADY (zenés játék) 

Antoinede Saint-Exupéry: A KIS 
HERCEG (mesejáték) 

Műsoron még: Maugham-Ná-
das Gábor-Szenes Iván: IMÁDOK 
FÉRJHEZ MENNI (zenés komé
dia), Szophoklész: ANTIGONÉ 
(tragédia): műsoron továbbra is a 
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG és a 
CHARLEY NÉNJE. 

• A KÖRÖS VOLÁN felhívja 
kedves fiatal utasai figyelmét, hogy 
a nyári szünetben helyi és helyközi 
viszonylatban is válthatnak ked
vezményes tanuló havi bérletje
gyet, érvényes diákigazolvány 
alapján. A kedvezményt szeptem
ber 30-ig igénybe vehetik a tanul
mányaikat ez évben befejező diá
kok is, amennyiben munkahelyük 
nincs. Az a diák, aki a békéscsabai 
helyi járatokon július 5-ig megvá
sárolja a 3. negyedévre (július, au
gusztus, szeptember) bérletét, 200 
forintos vásárlási utalványt kap 
ajándékba! 

• IFJÚSÁGI HÁZ. Június 19., 
péntek, 22 óra: Casino-mozi -
Jiri Menzel: AZ ÉN KIS FALUM 
(cseh). 

Június 20., szombat: Évadzá
ró buli - Deák "Bili" Blues Band. 

Június 23., kedd, 18 óra: 
Electric Cafe - elektronikus ze
nei klub. 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

• NARANCS KLUB. Június 
18., csütörtök: Nosztalgia klub 
(régi zenék - régi slágerek). A 
belépés ingynes. 

Június 19., péntek: Jazz-klub 
- házigazda: Jazz Mlne. Belépő
díj: 70 Ft. 

Június 20., szombat: Doors-
est (vetélkedő). Belépódij: 50 Ft 
(tagságival: 30 Ft). A belépő egy
ben tombola Isi 

• MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Susánszki Mihály és Mohácsi 
Julianna leánya Julianna, Pap Bé
la Zoltán és Böszörményi Éva le
ánya Noémi, Farkas József és 
Tembel Orsolya fia Norbert, Kiszel 
Sándor és Balog Julianna Eszter 
fia Sándor, Lórinczy Árpád Gyula 
és Bojtos Edit Anikó fia Soma, Ko
vács József és Kovács Erika le
ánya Boglárka Andrea, Galgóczi 
János és Kántor Éva Magdolna le
ánya Katalin 

HALÁL 

Hosszú Lajos, Kovács Pál, Gaj
dács Mihályné Félix Mária, Uhrin 
György, Szarvas Márton, Bielik 
Pál, Szabó ü'dia, Bohus-Krajó Já
nos, Szemancsik Mihály, Zsíros 
György, Dr. Győrffy Katalin Dóra, 
Burkus György 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap. Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcse v Szvetoszláv 
Tipográfia: Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

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

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

Szedés A & M Stúdió 
Nyomás: Mozi Nyomda 

Leányvállalat. Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Garai György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

25 000 példányban 



L i HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 

HIRDETMÉNY 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Városüzemeltetési Irodájának megbízásából a békési 
Rovert Kit és a társult repülőgépes vállalkozók (Duett 
konzorcium) tájékoztatják Békéscsaba lakosságát, 
ezen belül külön értesítve a méhészeket, hogy 1992 
lunius 19 én illetve 20 án repülőgépes szúnyogirtást 
végeznek Az irtáshoz felhasznált vegyszer: Kothrin 
i.ulv. Az irtószer a méhekre mérsékelten veszélyes, 
ezért az irtást napnyugta körüli időszakban végzik A 
város szunyogmentesítése érdekében a nyári időszak
ban több légi és földi vízi szúnyog és lárvairtást végez
nek Az okozott esetleges kellemetlenségekért a Duett 
konzorcium szíves megértésüket kéri! 

A BÉKÉSCSABAI IFJÚSÁGI HÁZ, A SZÖVÖK KV ÉS A SIKER 
OKTATÁSSZERVEZŐ BT. 

• kereskedelmi képesített könyvelő • mérlegképes könyvelő. 

• vállalkozói képesített 
könyvelő úgyintéző. 

Jelentkeres az Ifjúsági Házban (Békéscsaba. Derkovits sor 2, tel 66/25-211) 

tanfolyamokat szervez szeptemberi 
indítással, részletfizetési lehetőséggel 

35 
fölöttiek 
F I G Y E L E M ! 

KONDICIONÁLÓ TORNA 
m ii idnn kedden és csütörtökön 17 30 tói az 
Ifjúsági Házban 
Fáradékonysága megszűnhet, izületei újra 
hajlékonyak, a has , csipó és combizom 
zata újra rugalmas lehet 

A K I S O S Z 

Békés Megyei Szervezete 

pályázatot hirdet 
a Békéscsaba, Dr Becsey O. u. 4/1 szám 
alatti székházának 

tetőtérbeépítési 
munkáinak kivitelezésére. 
A részletes pályázati kiírás átvehető 
3.000 Ft vissza nem térítendő költségtérítés 
befizetése ellenében 1992 június 19 ós 
26. között munkaidőben a helyszínen. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
1992 június 29 10 óra 
Az eredményhirdetés időpontja: 
1992 június 30. 10 óra 
Helye: 
KISOSZ Székház Békéscsaba, 
Dr Becsey O u. 4/1. sz. 
A munkaterület átadásának időpontja: 
1992. július 1 

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

újabb O Q . J . Q Q 
számunk: t Ű C / 

BÉKÉSCSABÁN 

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

- személygépkocsi, autóbusz 
nehézpótkocsi 

Minden hónap elsó 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! 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

pályázatot hirdet 
sporttevékenységek támogatására. 

I. Nemzetek közötti, nemzetközi és hazai sportesemé
nyek megrendezése 

Ebben a kategóriában pályázhat minden békéscsabai sportegyesület, 
mely vállalja világversenyek, rangos nemzetközi és kiemelkedő orszá
gos események megrendezését 

II. Diák-sportesemények megrendezése 
Ebben a kategóriában pályázhat minden Békéscsaba területén műkö
dő diák-sportszervezet, mely kiemelkedő, hagyományokkal rendelke 
zó, a diákifjúság nagy tömegeit megmozgató kupák, villámtornák, 
szabadidős események megrendezését vállalja 

Az l-ll. kategór iában a pályázatnak tartalmaznia kel l : 
- a pályázó szervezet megnevezését 
- az esemény megnevezését 
- az esemény versenykiírását (programját) 
- a résztvevők körét 
- a várható létszámot 
- az esemény költségvetés tervezetét, illetve költségvetését 
- az esemény lebonyolítása érdekében vállalt 

saját erőforrás megjelölését 
- az igényelt támogatás összegét 
- az esemény rövid ismertetését 

III. Csapatsportágak eredményességi támogatása 
Ebben a kategóriában pályázhat minden olyan csapatsportágat (asz
talitenisz, kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás) működtető 
sportegyesület, mely saját sportágában kiemelkedő eredményt éd el 
az 1991/92 es bajnoki évben 

A pályázatnak tartalmaznia kel l : 
- a sportegyesület nevet 
- a sportegyesület taglétszámát 
- az igazolt sportolók szamát 
- a bajnokságban elért helyezést 
- utánpótlás csapatainak számát 
- az utánpótlás csapatok bajnokságban való helyezését 
- az egyesület (szakosztály) működésének ismerteteset 

Az IMIM kategór iában a pályázatok benyúj tásának 
határ ideje: 

1992. június 30. 
A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Sportirodájához 
kell benyújtani (Békéscsaba, Szent István tér 7. ez 1 

3 



Sétáló gondolatok 

Itt pezseg 
az élet 

- Milyen feladatokkal foglal
kozik Vukovich Miklós, a város 
főépítésze? 

- Mivel jelenleg nagyon ne
héz hosszú távon tervezni, 
ezért elsősorban a közvetlen 
lakossági igényeket szeret
nénk kielégíteni. Tömeges la
kásépítésre és nagyarányú 
ipartelepítésre nem számítha
tunk. Legaktuálisabb feladata
ink közé tartozik a farmergaz
daságok, vagy inkább a terme
lők, gazdálkodók igényeinek 
megfelelő rendezési terv kiala
kítása a Nagyréten 

Munkánk másik iránya a 
belvárosban, a minőségi ke
reskedelem feltételeinek a 
megteremtése. Ez összefügg 
az Andrássy út végleges sétá
lóutcává alakításával. Első 
ütemben a Munkácsy utcáig, 
aztán a Korzó térig és majd 
valamikor (a Csaba Centertől 
függően) a Jókai utcáig. Dísz
burkolást, környezetbe illő, 
végleges pavilonokat, zöldte
rületeket, pihenőhelyeket fo
gunk kialakítani Ezzel is a 
színvonalas kereskedelmet 
próbáljuk szolgálni 

A mennyiségi kereskede
lem is jelentős szerepet tölt be 
mindennapjainkban Például 
az egész piacot és környékét is 
szeretnénk rendbe hozni, mert 
ott enyhén szólva balkáni álla
potok uralkodnak. Ezen a terü
leten is szeretnénk kulturált vá
sárlási lehetőségeket teremte
ni. 

Díszburkolat, zöldterület, 
pihenőhelyek. Gondolom, ezt 
sokan luxusnak tartják ilyen ín
séges időkben. 

- Az Andrássy út a város 
kirakata. Olyan, mint egy lakás 
nappali szobája, amit azért 
mindenki igyekszik rendben 
tartani 

- Ez nagyon jól hangzik De 
mi lesz a kerékpárosokkal? Hi
szen ebben a városban nem 
azért bicikliznek az emberek, 
mert ez a divat. Itt a kerékpár 

egyszerűen közlekedési esz
köz. 

- A terv felveti a lehető
séget a kerékpáros 

forgalom átterelé
sére a két pár

huzamos ut
ca felhasz

nálásával. Egyik oldalon a 
Justh Gyula és a Csaba utcára, 
a másik oldalon a Wlassich sé
tányra Az Andrássy útra bekö
tő utcák végén pedig őrzött ke
rékpártározókat lehetne létre
hozni. 

- Azf hiszem, a sétálóutca 
kapcsán ez lesz a kővetkező 
óriási botrány... 

- Épp a botrány elkerülése 
végett előzetes, széles körű tá
jékoztatást tartunk szükséges
nek. Tudjuk, hogy egy ilyen 
döntés heves indulatokat vált
hat ki, de tudjuk azt is, hogy a 
jelenlegi helyzet tarthatatlan. 

- Én nagyon szeretem ezt a 
várost és talán nem is tudok 
elfogulatlan lenni De Ön, aki 
csak néhány éve költözött ide 
Budapestről, Ön milyennek lát
ja Békéscsabát? 

- Én is kötődöm ehhez a 
városhoz, szeretek itt élni! 
Sokkal jobb itt az élet mi
nősége, mint a fővárosban. 
Építészként úgy látom, hogy a 
történelmi múlt ós annak vá
rosképi megjelenése hiányzik. 
Kevesebb a város ilyen jellegű 
adottsága, mint amennyi jó vol
na. Ennek ellenére én nagyon 
sok lehetőséget látok itt. Sze
rencsére sokkal kevésbé ron
tottak a városképen, mint pél
dául Veszprémben Itt pezseg 
az élet és van tennivaló. Ha 
beindul a fejlődés, sok dolgot 
lehet véghez vinni, úgy, mint 
valaha, amikor a vasútvonal 
megépült Nem lelkesednék, 
nem jöttem volna ide és nem 
maradtam volna irt, ha nem így 
gondolnám. 

KOMJÁTHY MÁRTA 

rOTÓ BOLDOG GUSZTÁV 

1 Gondolkodó 

A falon túlra 

Lehetséges ez...? 
Némán figyelték egymást, fakó szemükben peregtek az évek. 

Ötvenhét nyarat és telet megéltek már - és mindig együtt. 
Két nagyon öreg ember, szinte egyformák már. Egy férfi és egy 

nő. A férfi és a nő. Nézik egymást, az idő múlékony, egy karnyúj
tásnyira a halál. Arcukra tapad jeges lehelete ós a szétfolyó ködös 
sötétség. Mi van azon túl? Te nem vagy ott. 

Valakinek át kell lépnie a falon. Elsőnek. De ők nem akarják 
túlélni egymást. Nem akarják magukat túlélni. 

Egymás kezét szorítják emberfölötti erővel. 
Elszántak, mint a halál. A világ tehetetlen velük szemben. A 

csontos ujjakat képtelenség egymástól elválasztani. 
SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

1 A Tevan Kiadó újdonsága: 

Theodore Dreiser - Carrie drágám 

A felszikrázó szenvedélyek, a ragyogás utáni vágy könyve a 
Carrie drágám, amelyben rapszodikusan keverednek az ellenté
tes érzelmek Álmok teljesülnek be, de a vonzalmak mögött egy 
önmagát tépő lelkiismeret ébredezik. Lehetséges-e, hogy a tisz-
talelkü vidéki baroneszből a romlás megismerése nélkül legyen 
primadonna? Bűnös-e a női szív, amely a csillogás kedvéért még 
a szenvedéseken túli, önpusztító mámorokba is belekóstol? 
Ezekre a kérdésekre keresi e regény a választ, miközben hűen 
mutatja be a korabeli miliőt, a felemelkedés és az érvényesülés 
buktatóit. Carrie karriertörténete az alulról érkezettsóg kulcsregé
nye, reményt adó és felemelő tanulsága az, hogy a nehéz küzdel
mek és az embert próbáló harcok után mindenképp egy boldo
gabb korszaknak kell következnie. 

(AMERIKA felfedezésének 500. évfordulója előtt tiszteleg , 
Tevan Kiadó ezzel a kötettel.) 

(K. Zs.) 

Jlnnocóció 
fPedagógia 

Környezetvédelmi horgásztábo
rok Biharugrán 8-13 éves gyere
kek számára 11 napos turnusokban 
a nyár folyamán Érdeklődni: az 
IPSZILON Pedagógiai Szolgáltató 
KT-nál lehet a következő címen: 
Békéscsaba, Árpád sor 2/6 Tel.: 
21-833/406. 

"Ismerkedés a LÓVAL és a lovastornával" c egyhetes 
programokat hirdetünk Békéscsabán a nyári szünetben. 
Költség: 1 800 Ft. Érdeklődés, jelentkezés és befizetés 
1992. június 20-án 16 órakor Békéscsaba, Szőlő u. 47. sz. 
alatt. 
Jelentkezési feltétel 

pónilóra: 7-11 éves gyerekek 40 kg súlyig 
nagy lóra: általános iskolások 41 -60 kg súlyig 

Lányok és fiúk egyaránt jelentkezhetnek. Előzetes jelentke
zéseket írásban is elfogadunk az alábbi címen: IPSZILON 
Pedagógiai Szolgáltató KT, 5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 8/2. 

S.O.S. 
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Telefonos 
Lelkisegély 
Szolgálat 

Hívható este 7 órától reggel 7 óráig 
A HÍVÁS INGYENES. 




