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L egutóbbi ülésén a közgyűlés 
elsöprő többséggel dr. Nagy 

Balázsi választotta a Ftéthy Pál 
Kórház-Rendelóintézet élére. (A 
közelmúltban tragikusan elhunyt 
dr. Szentkereszty Andrásról a 4. 
oldalon emlékezünk meg.) A kór
ház jövőjéről, valamint képviselői 
teendőiről kérdezem az újdonsült 
főorvos-igazgatót, aki annakidején 
az FKGP támogatásával került az 
önkormányzati testületbe. 

- Mindenekelőtt gratulálni sze
retnék kinevezéséhez. Hallhat
nánk-e néhány szót a kórház
igazgató Nagy Balázs terveiről? 

- Amennyiben a kórházra ke
vesebb betegszámmal foglalkozó, 
magasabb szintű gyógyító tevé
kenység vár, ennek alapfeltótele 
az, hogy olyan diagnosztikai be
rendezéseket állítsunk be, melye
ket az alapellátás is használ. így a 
betegek nagy részénél ambulanter 
el lehet végezni a vizsgálatokat, s 
ez költségkímélő tényezőként je
lentkezik a kórház gazdálkodásá
ban. Ehhez azonban meg kell te
remteni e koncepció feltételeit -
műszerek beszerzésével; a kórhá
zunkban folyó jelenlegi rekonst
rukció is ezt a célt szolgálja. 

- Milyen szervezeti változások
kaljár az átszervezés ? 

- Az új kórház üzembe helye
zésével megfelelő szakembereket 
kell biztosítani, ami óhatatlanul vál

tozásokat tesz szükségessé a kór
ház jelenlegi belső munkarendjé
ben. Hangsúlyozom azonban, 
hogy ez az átszervezés átmeneti 
jellegű, mert a beruházás befeje
zésekor nagyjából a jelenlegi lét
számra lesz szűkség. Az átszerve
zést úgy próbáljuk majd végrehaj
tani, hogy egyéni érdekek ne szen
vedjenek csorbát, emberek ne ke
rüljenek utcára. 

- Milyen a kórház gazdasági 
helyzete? 

- Nagyon el kell gondolkod
nunk azon, hogy milyen plusz 
pénzforrásokat tudunk találni -
alulfinanszírozott a kórház, a szin
ten tartás is gondot jelent. Jelenleg 
is végzünk pénztermelő tevékeny
séget - vérkészítmény-, infúzió-
gyártást, ételfőzést: így jutunk va
lami kis profithoz, amit beforga
tunk a kórház működésébe. Bizo
nyos privatizáció felhasználásával 
is kiegészíthetjük a gyógyításhoz 
szükséges pénzforrásokat. 

Kórházunk beruházásával olyan 
irányba szeretnénk fejlődni, hogy a 
megye egészségügyét még job
banszolgálhassuk. Olyan szakmai 
kapcsolatokat kell létrehozni me
gyénk másik két kórházával, hogy 
a meglévő technikai és szakem
bergárda optimálisan tudjon dol
gozni. Az ellátás színvonalát - a 
jelenlegi fedezet mellett is - többek 
között úgy tudjuk emelni, hogy 
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Diáktanya (Kinizsi u. 20.) 
Júl ius 9., 16 óra 

Tel.: 
26-474 

• Egészségügy 

• Köszönet az iskoláért! 

Kirakatverseny 

Képviselői fórum 

• Gurul a narancs 

Boldog por 

Nyári szilánkok 

FOTÓ: BOLDOG GUSZTÁV 
nem teremtünk párhuzamosságo
kat a megyén belül, s a jelenleg 
meglévőket racionalizáljuk. Úgy 
gondolom, a békéscsabaiak min
dig partnerek voltak a megye 
egészségügyében való részvétel
hez. Ezt olyan szintre szeretnénk 
emelni, hogy a mostani vélt vagy 
valós ellentétek elsimuljanak - ez 
közös érdekünk. 

- Térjünk át a politikára. Az or
szág közvéleményét mindig ébren 
tartja a Kisgazdapárt. Mi az ön vé
leménye a párt jelenlegi belviszá
ly ának kérdésében? Befolyásol
ják-e az önkormányzati kisgazda
frakció munkáját a Budapesten tör
téntek? 

- A Kisgazdapárton belüli belvi
szályok eddig sem tettek jót sem a 
pártnak, sem az országnak. Úgy 
néz ki, hogy a jelenlegi szituáció a 
megoldás felé vezeti a belső vi
szályt, és bízom abban, hogy a 
Kisgazdapárt visszakerül ugyan
abba a történelmi tradícióba - a 
maga teljes súlyával és politikai fe
lelősségével-, ahogy ez megala
kulása táján is volt. Véleményem 
az, hogy a pártközpontban zajló 
viszályok soha nem befolyásolták 
a békéscsabai kisgazdák tevé

kenységét. Kétségkívül figyeltünk 
a központ eseményeire, de itt, Bé
késcsabán mindig a város érdekeit 
szem előtt tartva dolgoztunk és 
ilyen értelemben függetlenítettük 
magunkat az országos viszálytól. 

- Kíván-e továbbra is részt ven
ni az önkormányzat munkájában a 
kórházigazgató felelősségteljes 
és időigényes teendői mellett? 

- Igen. Úgy érzem, az önkor
mányzat felelős azért - mint tulaj
donos - , hogy a kórház el tudja 
látni feladatát nemcsak a békés
csabai lakosság, hanem a felvevő 
területünk összesen kb. 150 000 
embere számara is. A kórház a 
maga részéről felelősséggel tarto
zik az önkormányzatnak úgy, hogy 
maximálisan kell funkcióját ellát
nia. Azt hiszem, ez az egység ed
dig is megvolt a kórház és az ön
kormányzat között. Amennyiben 
szerény személyem hozzájárulhat 
ahhoz, hogy az egyensúly válto
zatlanul tovább megmaradjon, 
szolgálva a város egészségügyi 
politikáját, a város érdekeit, úgy 
örömmel folytatom képviselői tevé
kenységemet. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

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

Rendel: hétfő és szerda 16-17 óráig 

p u m n 
Békéscsaba, 
Jókai u. 4. 

Sport . gyermek- és utcai cipők 
Sport félcipő 36-41 2150 Ft 
(bór) 41-47 2250 Ft 



Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
19/1992. (VI. 11.) sz. önkormányzati rendelete 

az 1992. évi költségvetés módosításáról 

A z 1992. évi kö l tségvetésrő l szó ló 2/1992. (1.30.) sz. ö n k o r m á n y 
zat i rendelet a köve tkezők szer int m ó d o s u l : 

1.S. 
(1) Az önkormányzat költségvetésének 1992. évi összes k iadása 

264.688 ezer Ft-tal nő. 
(2) A kiadási növekmény jogcímenként i részletezését az 1 sz. mel 

léklet tar ta lmazza. 

2.§. 
(1) Az önkormányzat i költségvetés 1 § - á b a n megállapított kiadási 

növekmény fedezetét 264.688 ezer Ft bevételi főösszegnövek-
ményben állapítja meg. 

(2) A bevételi növekmény forrásonkénti részletezését az 1. sz. mel
léklet tartalmazza. 

3.S. 
(1) Az önkormányzat i intézmények kiadásainak főösszegét 68.080 

ezer Ft összeggel megemel i . 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások tel jesítéséhez pótló

lagosan 45.487 ezer Ft támogatást biztosít. 
(3) Az önkormányzat i intézmények bérét 5.679 ezer Ft-tal, társada

lombiztosítási járulékát 2.471 ezer Ft-tal megemel i . 
(4) Az (1)-(3) bekezdések szerinti főösszegek intézményenként i rész

letezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

4. §. 
(1) A Polgármester i Hivatalhoz tartozó feladatok el látásához biztosí

tott költségvetés részösszegét 29.661 ezer Ft-tal csökkent i . 
(2) A Polgármester i Hivatal bérét 530 ezer Ft-tal, társadalombiztosítási 

járulékát 233 ezer Ft-tal megemel i . 
(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti előirányzatok feladatonként i és 

jogcímenkénti részletezését a 3/a. sz. melléklet tartalmazza. 

5. §. 
(1) A fejlesztési kiadások főösszegét 263.135 ezer Ft-tal megemel i . 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzat jogcímen

kénti és feladatonkénti részletezését a 3/b sz. melléklet tartalmaz
za. 

(3) A költségvetési rendeletben jóváhagyott 3/a. sz. melléklet 7. 
pontjában foglalt, a Kulturális Bizottság javaslata alapján megál la
pított keretösszeg felosztását a 3/c. sz. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

6. §. 
A felújítási feladatok célonkénti részletezését a 3/d. sz. melléklet 
tartalmazza. 

7.S. 
(1) A más szervezetek, jogi személyek támogatási előirányzatának 

keretösszegét 21.050 ezer Ft-tal megemel i . 
(2) A keretösszegen belül az előirányzatok jogcímenként i részletezé

sét a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

8. §. 
A közgyűlés az általános tartalék összegét 20.039 ezer Ft-ban hatá
rozza meg azzal, hogy a szennyvíztisztító telepre benyújtott cél támo
gatás elbírálásáig kötelezettség csak 5.039 ezer Ft összegig vál lalha
tó. 

9. §. 
A közgyűlés a céltartalék összegét 11.450 ezer Ft-ban állapítja meg. 

10. §. 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

rjlérleol 

Békéscsaba, 1992. június 1. 

Pap János 
polgármester 

Dr. Simon Mihály 
jegyző 

1 Köszönet az iskoláért! 

V alóban az egész várost 
foglalkoztatta: hogyan és 

mikor kapja vissza az Evangé
likus Egyház jogos tulajdonát, 
az egykori Rudolf Főgimnáziu
mot. Az egészben a legnagy
szerűbb éppen az volt, hogy 
igazán társadalmi kérdéssé 
vált, a város egységesen moz
dult meg, és egységességé
ben azután oly sokféle megol
dást látott, javasolt. Mintha az 
autonóm társadalom öntudat
ra eszmélését látnánk, remé
lem, nem csupán délibábként, 
egyszeri alkalomra. 

A közgyűlés tagjainak na
gyobb része már kezdettől fog
va azon a véleményen volt, 
hogy a gimnázium visszaadá
sa nem lehet kétséges, de a 
liberális oldal szerint az sem, 
hogya város minden gimnázi
umba igyekvő diákja megvá
laszthassa: egyházi, vagy vilá
gi intézményben kívánja-e foly
tatni tanulmányait. Ragasz
kodnunk kellett ahhoz, hogy a 
szabadságról alkotott eszmé
nyeink csorbát ne szenvedje
nek, minden szülő, minden ta
nár maga dönthesse el, melyik 
oktatást részesíti előnyben. Az 
egyház igényének kielégítése 

nyomán keletkezett állami fé
rőhelycsökkenést tehát vala
milyen módon pótolni kellett. 
Nehéz, a város jövőjére kiható 
döntésünk meghozatalában 
számos zsákutcás utat is vé
gigjártunk, beszélgetéseink, 
tárgyalásaink során számtalan 
véleményt és ellenvéleményt 
hallgattunk meg. Az iskolák
nak, a tanároknak és mind
azoknak, akik elmondták el
képzelésüket, köszönet jár. 

Köszönet jár annak is, aki 
kimunkált tanulmányt juttatott 
el az önkormányzathoz a váro
si középfokú iskolarendszer 
jobbításáról, de annak is, aki 
vérmérséklete szerint tünte
téssel hozta mindannyiunk tu
domására oktatáspolitikai vé
leményét. Minden támogató, 
és minden ellenző gondolat 
hasznos volt, hasznos lehetett, 
hiszen a közös munkálkodást 
segítette, azt a törekvést, 
amely a legkevesebb sérelmet 
okozó, és egyúttal a lehető leg
szélesebb körben elfogadható 
álláspontot juttatja többségbe 
a közgyűlési szavazáson. Ezt 
közös munkánkkal hitem sze
rint elértük. 

GOLDMAN GYÖRGY 
a Kulturális Bizottság elnöke 

NARANCS KLUB 
Június 25., csütörtök: Nosztalgia klub (régi zenék - régi 
slágerek). A belépés ingyenes. 
Június26., péntek: Prognózis (Budapest). Belépődíj: 100Ft. 
Június 27., szombat: Karabély (Budapest). Belépődíj: 80 Ft 
(tagságival: 60 Ft). 

MATRIKULA 

SZÜLETÉS 
Iványi Attila József és Lipták 

Ildikó fia Viktor, Gyivicsán Zol
tán ós Gécs Tímea fia Bernát. 
Megyeri Lajos Zoltán és László-
telki Szilvia Éva fia Gergő. Zsi
lek Urbán András és Laczó 
Magdolna leánya Petra 

HÁZASSÁG 
Valentini Gábor János és 

Rácz Andrea Mária, Kovács 
László és Medovarszki Márta 
Éva. Tóth Károk/ és Túhegyi Gi 
zella 

Zábovszki Györgyné Nóvák 
Judit Andó Mátyás István, Kun 
dolf Petemé Vantara Mária. Mi-
kola Istvánné Figura Mária. Ma 
zán Mihály, Jantyik 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 
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K Á R T E V Ő I R T Ó ! 

R Á G C S Á L Ó I R T Á S 

A K C I Ó S 

Á R O N 

41-937 
DVERT K F T . • BÉKÉS 

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 közös játék célja, hogy ünnepi díszbe varázsoljuk a várost. A 
város kirakatainak fesztiválhangulatú, mégis Békéscsabát bemu
tató berendezésével Önök nagyban hozzájárulnának a találkozó 
jó hangulatához. 
Legyen hát ez alkalom a felnőttek számára is játék, azaz 

V E R S E N Y 

FESZTIVÁLT K I R A K A T V E R S E N Y 
-Jelentkezési határidő: 1992 június 30. 
- A kirakat elkészítésének határideje: 1992. július 14. 
-Eredményhirdetés, záróest: 1992. július 24. 

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

Fődíj: MEGLEPETÉS! 

Játsszon velünk, játsszunk együtt a gyermekekkel! 

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

PAPJÁNOS 
polgármester 

35 
fölöttiek 
F I G Y E L E M ! 

K O N D I C I O N Á L Ó T O R N A 
m inden kedden és csütörtökön 17 30-tól az 
Ifjúsági Házban. 
Fáradékonysága megszűnhet. ízületei újra 
hajlékonyak, a has . csípő- és combizom
zata újra rugalmas lehet 

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

újabb O Q J ^ Q Q 
számunk: é W Ü ' ^ U ZJ 

BÉKÉSCSABÁN 

T 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! 

G ONDBAN VAN, 
MERT HIRDETÉSE 
NEM HATÁSOS 
ÉS FIGYELEM
FELKELTŐ? 

F I G Y E L E M F E L K E L T Ő 
H I R D E T É S T T E R V E Z Ö N N E K 

A HETI MÉRLEG 

HIRDESSEN A HETI MÉRLEGBEN! 

K O R O S V O L Á N FELHÍVJA 
KEDVES FIATAL UTASAINAK FIGYELMÉT, 
hogy a nyári szünetben helyi és helyközi viszonylatban is válthatnak 
kedvezményes tanuló havi bérletjegyet, ervenyes diákigazolvány 
alapján A kedvezményt szeptember 30 ig igénybe vehetik a tanul 
mányaikat ez évben befejező diákok is, amennyiben munkahelyűk 
nincs. 

Az a diak. aki a békéscsabai helyi járatokon július 5 ig megvásá
rolja a 3 negyedévre (július, augusztus, szeptember) bérletét 

2 0 0 Ft-os vásárlási utalványt kap ajándékba! 

3 ' 



Képviselői fórum 

Folytassa, 
FIDESZ. . . ! 

Beszélgetés Nagy Sándorral, a FIDESZ frakcióvezetőjével 

- Nekem úgy túnik, hogy a 
legegységesebb frakcióként a 
békéscsabai önkormányzatban 
a FIDESZ képviseli a "nyugodt 
erőt". Tükrözi-e ez a városi FI
DESZ politizálását is, tehát vál
tozott-e a párt két évvel ezelőtt 
megismert arculata ? 

- Az, hogy a FIDESZ-frakció 
talán a legegységesebb, annak 
köszönhető, hogy próbálunk úgy 
működni, mint egy frakció. Rend
szeresen tartunk frakcióülóse-
ket, a területeket felosztjuk egy
más között és szakértők bevo
násával dolgozunk. Nekünk jól 
működő szakértői bázisunk van, 
amelyre tudunk támaszkodni. 
Nem kapkodunk, mindig felké
szülten megyünk a közgyűlések
re. 

Azt szeretnénk, ha a többi 
párt is kialakítaná frakciószerű 
arculatát; például egy-egy kon
cepcionális kérdésben az ún. ve
zérszónok fejtené ki pártja állás
pontját. Ez lényegesen javíta
ná a közgyűlés munkáját; így a 
sajtó és a választópolgárok is 
tisztább képet kapnának arról 
hogy ki mit képvisel. 

Véleményem szerint ez tük
rözi természetesen a FIDESZ 
politizálását is, s igaz az, amit az 
országos politizálásunkról is ír a 
sajtó: a FIDESZ az új "nyugodt 
erő". Nem látok egyébként lé
nyeges változást a FIDESZ poli
tikájában, nem vagyunk kevésbé 
radikálisak, mint két évvel eze
lőtt, csupán annyit sikerült bebi
zonyítanunk, hogy képesek va
gyunk normális, mindennapi 
munkát folytatni - higgadtan, fe
lelősségteljesen. 

A FIDESZ-frakció még a vá
lasztások előtt megfogalmazta, 
hogyan szeretne politizálni itt, a 
városban. Úgy gondoltuk, a 
rendszerváltás nem elsősorban 
személyi cseréken múlik, hanem 
a szakmai hozzáértésen. E 
szempontokat igyekszünk érvé
nyesíteni azoknak az intézmé
nyeknek az esetében, melyek az 
önkormányzathoz tartoznak. 

-Az egyik alpolgármester -
Domokos László - a FIDESZ 

támogatásával került az ön
kormányzatba. Gyakran 

halljuk, hogy a város 
pénzügyi helyzete 

/avuló képet mu
tat, mégis tá

madások fjlcricol 

érik többek kőzött a pénzügyi 
kérdésekért felelős alpolgár
mestert. Miben látjátok ennek 
okát? 

- Alpolgármesterünk tevé
kenysége szerintem önmagáért 
beszél, pénzügyi politikája aligha 
támadható. Megtörtént'a szem
léletváltozás a költségvetés-ké
szítésben, ahogy elképzeltük. 
Stabilizálódott a város pénzügyi 
helyzete, az önkormányzat meg
őrizte fizetőképességét, tudjuk 
törleszteni hiteltartozásainkat, s 
emellett új beruházásokat is indí
tunk, így az idén, ha minden jól 
megy, hitelfelvétel nélkül megva
lósítunk egy 500 millió forintos 
beruházást, ami ilyen válságos 
időkben nem akármilyen teljesít
mény egy önkormányzat, egy 
város életében. 

Talán ide kívánkozik még va
lami: egy tévhitet szeretnék el
oszlatni. Gyakran elhangzik az 
az állítás, hogy Békéscsabán li
berális városvezetés van. Ha a 
választási eredményeket néz
zük, akkor valóban a liberálisok 
vannak többségben az önkor
mányzatban, de itt valójában 
nagykoalícióműködik, mégpedig 
nem rosszul - az SZDSZ-es pol
gármester és a FIDESZ által tá
mogatott alpolgármester mellett 
egy MDF-es alpolgármestert is 
megválasztottunk annakidején. 
Nem értem, miért hangoztatják 
gyakran kormánypárti oldalról 
azt, hogy így liberális többség, 
úgy liberális többség... 

- Hogyan képzelitek a FI
DESZ-frakció jövőjét az önkor
mányzatban az elkövetkezendő 
két évben? 

- Mindenképpen arra törek
szünk, hogy folytassuk sikeres 
munkánkat. Szeretnénk konst
ruktívak lenni, jó javaslatokkal él
ni, s még jobban úgy működni, 
mint egy frakció. Egyre széle
sebb egyébként a frakció körüli 
szimpatizáns szakértői kör, egy
re több olyan segítőnk van, aki
nek nagy hasznát vesszük az ön
kormányzati munkában. Bízom 
benne, hogy az elkövetkezendő 
másfél-két évben még jobban 
fog működni a frakció és a FI
DESZ. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
(Sz. Sz.) 

1 Gondolkodó 

Nyári szilánkok 

A nyár mindaz, ami hirtelen kitör a feledésből - valami mégis 
marad, valami mindig marad; álmaidban ott lebeg a múlt, csak föl 
kell ébreszteni, s vele élni. Élni. 

Forró nyári éjszaka, felriadsz álmodból, s nem tudod, hol vagy; 
homlokod izzik, szemed tágul, értetlenül reszketsz - miért vagy 
zaklatott már megint? Mi ez? Ki ez? Mire nem akarsz megint 
emlékezni? 

A szilánkok összeállnak, a tükörben egy lány. Hogy nézhet ki 
most? A tükörben egy meg nem született gyerek, ahogy a 
könyvekben mutatják. A tükörben édesanyád kisírt szeme; a 
tükörben - fiatal arcod. És mostani arcod. 

Húsz évesen álmodtál; harminc évesen már nem álmodtál; 
negyven évesen... mi lett belőled? Aludj el szépen, aludjál szépen, 
szép nyári álmokat, és ne ébredj föl soha. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

Dr. Szent kereszty 
Andrásnak 

Boldog 
por 

Langy, álmodó márciusi 
szellő borzolja a fákat: barna 
gallyak izzanak. 

Mintha illata volna a pornak. 
Jácint? Vagy ibolya illatoz így? 

Mi vagy te por? Ki vagy Te, 
por? 

Ha múló emberi életünk so
rát végigtekintjük, az álmok, 
évek, gondok ós könnyek, re
mények ós vágyak mind-mind 
agyunkba rakódnak. S ha el
megy az ember: ezt viszi ma
gával, ott, ott abban a terület
ben, amit agykéregnek nevez
nek... vagy több is az, mint a 
száraz meghatározás? A ked
ves ismerős, jó barát vagy akit 
nagyon szerettem, elviszi a ké
pem, szavam, szeretetem. S 
hogy múlnak az évek, mi lesz 
ő? Mi leszek ón, a kép benne? 
Ha ő por... hát én a kép, én a 
gondolat benne csak por va
gyok. Ő, az ember, aki vágya
kozott, örült vagy bánatos volt, 
és szeretett forró emberi szívé
vel, csak por.. CSAK por. 

Évek, évtizedek futhatnak, 
szemed színe, kedves hangod, 
mosolyod, szavad, hegyjáró 
vágyaid csak molekulák... egy-
egy porszemecske. 

Életed százszínű virágai, 
gondod-örömed rózsái, utazá
sod kék harangvirága mind
mind apró szemcsékbe száll!!! 

íme. Csak porszem? Való
ban? Vagy több is? Hangod 
puha sál köhögős torkomra. 
Szemed tiszta, lágy víztükör. 

Arcod, ha csendes fényben 
látom: olyan ismerős vagy? 
Régen is voltál? Nem tudom, 
íme: ide beléphetsz akkor is, 
ha nagyon messze vagy! 

Ha hozzám lépsz be: a gon
dolataimba, érzéseimbe, min
dennapjaimba, az ÉLETEMBE 
lépsz be. 

Ebből is por lesz? Csak por
szem, szellőtől szálló???? 

Csak por ez, mondd? 
Hát jó! Ha por, akkor por. De 

ha majd akkor szellő borzolja 
a fákat és barna gallyak ingá
nak duzzadó rügyekkel, ezer 
ujjal mutatva a szállongó por
szemekre: ...igen... igen, ott 
bennük lényem, vágyam, szi
vem, suhogó csókok zöld sely
me, piros vér lüktetése... igen... 
én vagyok a por: boldog por 
vagyok! 
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