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1. 

Ó, szökőkút! Meztelen szomjúság szobra, 
mintha vékony üvegszálakból építenéd fel a hajnalt, 
a viz szétbomlik, mint a szirmok, a Nap áttöri, 
szivárvánnyal fonja be a vízsugarat, így lesz nyár... 
A nedvesség édes, mint az alkony. 
Ó, észbontó akt: viztestű démon, úgy terülsz el 
a téren, akár egy loboncos nőstény. 
Megkívánlak, ha a szél arcomba fújja ezüst fürtjeidét. 

Márvány. Egy mennyországból kiszakított terasz, 
presszókirálynő, Miszisz Márvány. 
Már maga a név is mily üde, magasztos. 
Büszke székek, ringó asztalok. 
Hány csavargónak odaadjátok mindenetek. 
A kamasz tölcséreket, a nyúlánk, karcsú poharakat, 
az elegáns szalvétákat... 
Ó, szent szétesés, esti hűvös, táncoló jégkockák 
a bíbor pohárban. Meditálni, szemlélődni, elmerengeni 
egy üveg sör mellett, nézni a testnadrágos 
szépségkirálynőket, a bájos, pántos topánkákat, 
lila cipellőket, a gyönyörű lábakat, a fodros miniszoknyákat, 
ahogy izzanak, szinte nincs is más: csak szép nők. 
(Álmok, csalétkek, vágyak). 
Bele lehet örülni. Egyre szebbek, egyre elhagyatottabbak. 
Szomorúak. De nézni őket, barátaim! Az maga a boldogság!!! 
A Márványban írtán életem legszebb szonettjét, a halálról, 
igy kezdődött: "A nemlét a leghosszabb mondat. 
Jöjj, ábránd, busongás! Befonlak..." 

s T ART A U T Ó S M A G Á N I S K O L A 

I Diáktanya (Kinizsi u. 20.) 
> Július 9., 16 óra 

Tel: 
26 474 

Fogadónap 

Mint bizonyára sokan tudják, 
városunk vezetői - a polgármes
ter, az alpolgármesterek és a 
jegyző - hetenkénti váltással, 
pénteki napokon 8-12 óráig foga
dónapot tartanak a Városházán. 
Milyen ügyekkel keresik fel az 
emberek általában a hivatalt? 
Nos, a válasz kézenfekvő - itt a 
szegénység beszél a leggyak
rabban; szociális segély, lakás
probléma, nyomasztó OTP-
számlák... 

Fogyatékosok 

A NYÚJTSD SEGlTŐ KE
ZED ALAPÍTVÁNY célja a Bé
késcsabai Egészségügyi Gyer
mekotthonban élő gyerekek testi 
és szellemi fejlődésének, életkö
rülményeinek még teljesebbé té
tele korszerű speciális eszközök 
biztosításával a szakápolásban, 
a gyógypedagógia fejlesztésé
ben, a beszédképtelenek oktatá
sában, a mozgássérült gyerekek 
rehabilitációjában. Az alapítvány 
nyitott, mindenkihez szól, aki 
csak egy kicsit is segíteni kívánja 
a fenti célok megvalósulását! Az 
adományokat köszönettel veszi 
az alapítvány, melyeket megte
hetnek csekken vagy átutalással 
a következő bankszámlaszám
ra: 261 -12-307, Budapest Bank. 

Strandcseppek 

A strand maga a nyár. Színját
szó emberek, fagylalt-mosolyú 
világ. Gyerekzsivaly, pletykáló 
férfiak és nők, kötelező úszósap
ka. Keresgélő lányok, legelésző 
tekintetű fiúk, lustálkodás. Leve
tett gondok, elnapolt veszekedé
sek, lazítás. Simogató, hűsítő, 
ölelő víz, hullámnyugalom. Ki-
úszás a hétköznapiból, emlékte
remtő hely kicsiknek, jövőterem-
tő nagyoknak, múltidéző öszü-
lőknek. Családi program, napo
zás, pancsolás. Izmosodó karok, 
lábak, kapcsolatok. A strand hí
vogató szín-fény koktél... olyan 
játék, amit így nyáron muszáj ját
szanunk, muszáj megenged
nünk magunknak. 

MIKÓCZY ERIKA 
SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

Reumatológia a .szökőkutas" térnél. 
Dr. Por»si Zsuzsanna, Békéscsaba. Lepény Pál u (Kun Béla u ) 1 sz 

R*nd*l: hétfő és szerda 16-17 óráig 

PURIH 
Békéscsaba, 
Jókai u. 4. 

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



Közérdekű 

Közterület-ellenörök 

A Polgármesteri Hivatal 
Közigazgatási Irodájának 
szervezetén belül létrehozott 
Közterületellenőrző Csoport 
idén februárban állt fel végle
gesen. Feladatai közé tartozik 
a Békéscsaba közterületi rend
jére és tisztaságára vonatkozó 
jogszabályokban foglalt előírá
sok végrehajtásának ellenőr
zése, a rendelkezésekbe ütkö
ző cselekmények elkövetésé
nek megelőzése, a város köz
területein folytatott, engedély
hez kötött tevékenységek -
közterület-foglalás, -építés, út
burkolatbontás, parkolás, áru
sítás, plakátolás stb.-szabály
szerűségének ellenőrzése, va
lamint vagyonvédelmi felada
tokat is ellátnak. 

A közterület-ellenőrök 
egyenruhában, járőrszolgálat 
keretében, a rendörséggel 
együtt is teljesítik feladataikat. 
A közterületeken történő rend
szeres ellenőrzés során a sza
bálysértéseket elkövető sze
mélyeket figyelmeztethetik, 
helyszíni bírsággal sújthatják, 
ellenszegülés esetén pedig 
előállíthatják a rendőrség köz
reműködésével. 

Mint beszélgetésünk során 
a csoport tagjai elmondták, ve
gyes tapasztalatokat szerez
tek eddigi működésük alatt. 
Benyomásuk az, hogy a város
lakók többsége szükségesnek 
és hasznosnak ítéli tevékeny
ségüket. Ám az is előfordul, 
hogy velük szemben nyilvánul 
meg az emberekben lappangó 
feszültség. Míg egyesek hatá
rozott ós kemény fellépést kö

vetelnek, másokfelháborodás
sal veszik jelenlétüket. 

A szabálysértők is változó
an viszonyulnak hozzájuk: egy 
részük tudomásul veszi a tör
vényes intézkedést, más ré
szük pedig kibúvót keres. So
kan segítik munkájukat, de kö
zös tapasztalatuk, hogy az em
bereken eluralkodott a passzi
vitás, a közömbösség, a má
sokkal való nem törődés. Ide
gesség, félelem is tapasz
talható az emberekben. Csalá
dok közötti háborúkba, a vállal
kozók pedig érdekkörükbe pró
bálják őket bevonni többször, 
és elérni azt, hogy érdekeiket 
jobban tudják érvényesíteni. 

Közös érdek kell hogy le
gyen a város tisztasága, a ren
dezettség, a nyugalmas élet. 
Az önkormányzati tulajdont, a 
parkokat, a játszótereket, a 
közterületeket védeni kell! A 
problémák: szemetelés, 
szennyvizek szabálytalan el
vezetése, illegális szemétlera
kás, veszélyes és törvénybe 
ütköző ebtartás, fakivágás, 
szabálytalan parkolás, enge
dély nélküli árusítás, falakat-fá
kat elcsúfító plakátolás. 

Tevékenységüket Csaba
szabaditól Gerléig végzik. 
Azért vannak, hogy a város 
tisztább legyen, és benne eu
rópai módon tudjunk élni. Kér
jük mindazokat, akik Békés
csaba tisztaságát szívügyük
nek tekintik, segítsék a közte
rület-ellenörök munkáját! 

(H.M) 

Lencsés i Közösség i Ház 
Féja Géza tér 1., tel.: 39-425. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsa
ba Megyei Jogú Város Köz
gyűlése soron következő ülé
sét július 9-én, csütörtökön 
12.50 órai kezdettel tartja a Vá
rosháza Dísztermében. A te
mérdek napirendi pont miatt -
több mint 30 (!) előterjesztést 
kell megtárgyalni - szinte biz
tosra vehető az ülés pénteki 
folytatása. 

Mivel foglalkozik a közgyű
lés? Ime egy kis ízelítő a várha
tó napirendről, címszavakban, 
a sorrend és a teljesség igénye 
nélkül: 

- vagyonmérleg, a városi va
gyonnal kapcsolatos kérdések 

-tájékoztató a Vagyonátadó 
Bizottság (VÁB) döntéseiről 

- Déli Autópálya 
- Csaba Center 
- garázsterület eladása Ja-

m inában 
- Szlovák Kultúra Háza 
- Gerlai kastély 
- a mozipályázat elbírálása 
- magállapodás a gerlai ré

szönkormányzattal 
- nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjáról szóló 
önkormányzati rendelet 

- építészeti értékek helyi vé
delméről szóló önkormányzati 
rendelet 

- a szemétteleppel kapcso
latos nemzetközi tender 

- a Megyei Víz- és Csatorna
mű Vállalat átalakulása 

-Csabaszabadi önállósodá
sának terve 

Az ülés nyilvános, mindenkit 
szeretettel várunk! 

• DIÁKTANYA. A Roxette-
koncertre és a Rockfesztiválra 
jegyek válthatók a Diáktanyán 
(Kinizsi u. 20.). 

• IFJÚSÁGI HÁZ. Húszórás 
agykontroll-tanfolyam lesz 
8-14 éves gyerekek számára 
szeptember két utolsó hétvé
géjén. Beiratkozás Július 17-
én 13-16 óra között. 

• NARANCS KLUB. Július 
9., csütörtök: Nosztalgia 
klub (régi zenék - régi sláge
rek). A belépés ingynes. 

• M A T R I K U L A 

SZÜLETÉS 

Simon János és Martinák Ju
dit fia Gábor, Tóth Antal és Le-
elösy Éva fia Roland, Kékegyi 
István és Uhrin Éva Julianna 
leánya Szandra, Babgh Ernő 
és Labanc Anikó leánya Mária, 
Kován János és Pető Anna 
Mária leánya Nikolett Kitti, 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, • 
ahol élünk 

Bánszky Ferenc György és 
Tóth Ildikó leánya Lilla Ildikó, 
Kovács Endre és Lipcsei Piros
ka leánya Barbara Anna, Mol
nár András és Tárnái Klára fia 
Dávid, Fehérvári Tibor Péter 
és Kovács Zsuzsanna leánya 
Júlia, Molnár István és Egeresi 
Ágnes leánya Anita, Nagy 
László és Búza Andrea leánya 
Szilvia, Kocziszki Tamás és 
Varga Piroska leánya Diána, 
Bimbó László és Szatmári 
Margit Gabriella leánya Beáta, 
Szokolay Pál és Valki Éva fia 
Zoltán 

HÁZASSÁG 

Pribelszky János ós Sze-
kerczés Magdolna, Beke Péter 
István és Tóth Csilla, Hajósi 
László Zoltán és Zdolik Mária, 
Gyulavári Mátyás ós Nagy Mó
nika 

HALÁL 

Krnács Pál, Kolarovszki Mi
hály, Weisz Mátyásné Klein 
Ilona, Néma Jánosné Rácz 
Mária Róza, Gyebnár Mátyás
né Szlepkó Ilona, Sipiczki And
rás, Sudák Judit, Kámán Já
nosné Záhorszki Zsófia, Kiss 
Zoltán, Szántai Mihályné Mity-
kó Ilona 

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: Békéscsaba. 
Szent István tér 8 5601 P l : 112. 

Teleion: (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 

Nyári szünidei programok 
a Lencsési Közösségi Házban 

• Naponta sakkozás, tollaslabdázás, társas- és ügyességi 
játékok. 

• Videovetítés minden kedden és csütörtökön 10 órától. 
• Túrázási lehetőségek - gyalogosan, szakképzett túraveze

tők irányításával pénteki napokon, (júl. 10. - Póstelek, júl. 
17. - Bandikafa, júl. 24. - Szabadkígyós, júl. 31. - Szana-
zug). A részvételi szándékot legalább egy nappal az indu
lás előtt kell jelezni. 
• Váradi Zoltán "Békéscsabai városképek és épületrészek" 

\ c. fotókiállítása júl. 8-29-ig, hétköznapokon 9-16 óra kö-
zött. 

Ny • Református istentiszteletek júl. 12-én és aug. 9-én. 



• HETI MÉRLEG HIRDETÉS H IRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG M 

újabb Q Q > 1 Q Q 
számunk: éW«J TTV-J C/ 

BÉKÉSCSABÁN 

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

- személygépkocsi autóbusz, nehézpótkocsi 
Mindan hónap első hétfö|én 

Legközelebb: augusztus 3-án (hétfő. 16 óra) 
Kaiya: Békéscsaba Lázár u 2 
ÉrcMücVdnJ a tanti telefonszámon vagy minden TAXI ban 

Próbálja meg, • kockázat a miénk! 
Ha elméleti vizsgái nem sikerülnek, 
visszafizetjük az addig befizetett dijat! 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ÖNKORMÁNYZATA 

E L A D J A 

az alábbi helyiségeket 

1. Békéscsaba, Kazinczy u. 3. műhely 12 m 2 

220.000 Ft+ÁFA 

2. Békéscsaba, Sebes Gy. u. 27. udvari raktár 54 m 2 

80.000 Ft+ÁFA 
Érdeklődni 1992. július 20-tól lehet a Polgármesteri Hivatal Vál 
lalkozási Irodáján. Telefon: 27-056. Témafelelős: Gulácsy László 

PÁLYÁZAT 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODÁJA 

pályázatot ír ki 
a Békéscsaba, Pásztor utcai 

útburkolat felújítási munkáinak elvégzésére. 

A pályázati leírás átvehető a Polgármesteri Hivatal Város
üzemeltetési Irodájában (Békéscsaba, Szent István tér 7. 
I. em. 128. szoba). 

A pályázat benyújtásának határideje: 1992. július 13. 

Elbírálás: 1992. július 14. de. 9 óra. 

A pályázatokat zárt borítékban "Pályázat" felirattal kell 
ellátni. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 
i 3 m-es pálma sürgősen aladó. Kazinczy u. 1 <B 2 em 8. 
i Franciatanár oktatást, nyelvvizsgára felkészítést vállal. 
Érdeklődni: Őr u 7 fsz. 1. 

i Gépi sirkótisztítás megrendelhető Telefon: 66/24 663. 
i Mennyezettapasztáshoz értő szakembert keresek. 
Békéscsaba, Zrínyi u. 22. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET 
a Békéscsaba, 

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola 

TORNATERMÉNEK 
kivitelezési munkáira. 

A részletes versenytárgyalási kiírás és ajánlati tervdokumen
táció átvehető 4.000 Ft.+ÁFA vissza nem térítendő ősszeg 
befizetése ellenében Békéscsaba, Szent István tér 7. szám 
alatt, a Városháza I. emelet 142. sz. irodájában. 

- A kiíró a pályázati anyagának összeállításáért térítést nem 
fizet. 

- A pályázati anyag átvehető: 1992. július 13-14-én, 9-12 óra 
között. 

- Az ajánlatok benyújtási határideje: 1992. augusztus 18., 10 
óra. 

- Az ajánlatok bontásának ideje: 1992. augusztus 18., 10 óra 
15 perc, Városháza 1. számú tárgyaló. 

- Az eredményhirdetés ideje: 1992. augusztus 25., 10 óra. 
Városháza 1. számú tárgyaló. 

- Az ajánlatokat zárt (dupla) borítékban kérjük leadni Békés
csaba, Városháza 142. sz. irodájában, 
„GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA TORNATEREM-PÁLYÁZATA" 

felirattal! 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

benzinkút és kiegészítő szolgáltatások céljára 
területeket jelöl ki a városon belül. 

Várjuk olyan tőkeerős vállalatok, illetve vállalkozók pálya
munkáit, akik vállalják, hogy az általunk eladott (bérbe
adott) területen rövid határidőn belül színvonalas, kultúrált 
kivitelű üzemanyagtöltő állomást építenek és azt a hozzá 
kapcsolódó szolgáltató jellegű létesítményekkel (üzlet, bü
fé, autómosó stb.) együtt működtetik. 

E területek a következők: 
1. Lázár u. - Szív u. között 

(hrsz.: 3762/1, kb. 1500 m2). 
2. Gyulai út - Ifjúsági Tábort bekötő út kereszteződése 

(hrsz.: 1506/3, 4000 m2). 
3. Corvin utca 

(DÉMÁSZ előtt és mögött, hrsz.: 2300/2, 3000 m2). 
4. Temető sor - Bartók Béla út sarka (hrsz.: 3112/2, 

ahol diszkontáruház építésére is mód van). 

Kérjük, hogy a pályamunkákat 1992. július 31-ig, déli 
12 óráig juttassák el a Polgármesteri Hivatal címére, 
Mészáros Lászlóhoz, a Vállalkozási Iroda vezető
jéhez. Az elfogadott pályamunkák meghívásos 
versenytárgyaláson vesznek részt. 



£5) Képviselői fórum 

Jönnek 
a sikerélmények 

Beszélgetés Szeverényi Pállal, a 11 .sz. választókerület 
(Jamina) egyéni képviselőjével 

- Viszonylag ritkán hallatod a 
hangod a képviselő-testületben. 
Ugyanakkor nagyon kemények a 
felszólalásaid. Mi ennek az oka? 

- Hallgatásom természete
sen nem jelenti azt, hogy ne len
ne határozott véleményem a 
közgyűlésen tárgyalt témákról. 
Azonban két oknál fogva nem 
feltétlenül hallatom a hangomat: 
egyrészt, képviselőtársaim átla
gon felüli hozzászólási készsége 
adott - (gy véleményem mások 
felszólalásaiban jelenik meg; 
másrészt pedig egy-egy speciá
lis kérdésben egyeztetett véle
mény hangzik el a frakciók részé
ről. Ez esetekben hallgatásom 
jelzés értékű - a felesleges be
széd nem segíti a közgyűlési 
munkát! Úgy gondolom, a képvi
selőknek elsősorban a bizottsá
gokban, az előkészítő munka so
rán kell hangjukat hallatniuk, 
amit én meg is teszek a Város
gazdálkodási és a Költségvetési 
Bizottság tagjaként. 

A kérdésben jelzett kemény 
felszólalásaim akkor fordulnak 
elő, ha a közvetlen tevékenysé
gemről esik szó, vagy akkor, ami
kor szeretném elősegíteni az 
egyezség létrejöttét, a vita lezá
rását. Nehezen viselem el, ami
kor egyes képviselők feles
legesen húzzák az időt, ezzel 
megakadályozva az érdemi 
munkát. 

- Milyennek ítéled az önkor
mányzat eddigi tevékenységét? 

- A közgyűlés munkáját sem 
rosszabbnak, sem jobbnak nem 
ítélem, mint az átlag. Úgy tűnik, 
az utóbbi időben konszolidáló
dott a pártok közötti kapcsolat, a 
döntések hozatalakor nem párt
érdekek érvényesülnek. Ezért 
igenis képesnek tartom ezt a 
közgyűlést ebben az összetéte
lében arra, hogy ellássa feladatát 
négyéves mandátuma alatt. Ta
lán felemelt fővel tudunk majd a 
választóink elé állni. 

Ellenben hiányolom, hogy 
nem kellőképpen ismertek azok 
a jelentős eredmények, melyek 

a város működőképességét 
biztosították. így például 

nagyon stabil a pénz
ügyi-közgazdasági 

vonal. Jobb tájé
koztatással el 

lehetne ér-fjlérlerji 

ni, hogy ne csak a jogos kritikák 
hangozzanak el a sajtóban. 

- Hogyan látod, mennyire si
került körzetedben eleget tenni a 
veled szemben támasztott elvá
rásoknak ? Mi újság Jaminában ? 

- Számomra igen nagy kihí
vás és igen nagy felelősség volt 
az a bizalom, amit Jamina 11 .sz. 
választókerület polgárai felém 
nyilvánítottak, s minden erőmmel 
igyekszem a bizalmat megszol
gálni. Már vannak sikerélménye
ink! Örömmel elmondhatom, 
hogy szeptemberig lezárul há
rom utca útalapépítése - a Kas
sai utcát teljes hosszában, a Po-
zonyi és a Rózsa Ferenc utcát 
részben megépítjük. Ezt óriási 
előrehaladásnak tartom, amiért 
köszönet illeti a Városüzemelte
tési, valamint a Pénzügyi Irodát, 
melyek a közgyűléssel és az 
egyéni képviselőkkel együtt nagy 
segítséget nyújtanak abban, 
hogy a lakossági igényeket ki 
tudjuk elégíteni. Jelentős válto
zás várható az idén azzal is, 
hogy megindul a szennyvízprog
ram, a gerincvezetékek meg
épülnek Jaminában. 

Mindazonáltal közel sem va
gyok elégedett. Célom, hogy 
megbízatásom ideje alatt látvá
nyos, hangulatjavító intézkedé
sekre kerüljön sor. A képviselői 
munka azonban nagy odaadást 
és odafigyelést igényel, s az 
eredmények lassan érnek be. 
Igyekszem továbbra is jó kap
csolatot fenntartani az intézmé
nyekkel - bölcsödékkel, iskolák
kal stb. - , s segíteni rajtuk. 

- Miről fog szólni legközelebbi 
kemény felszólalásod? 

- Természetesen majd han
got adok véleményemnek, ha 
bármilyen igazságtalanságot, ér
deksértést észlelek, vagy - ke
ményen és soron kívül - Jamina, 
választókörzetem érdekében... 
Megragadom az alkalmat, hogy 
megkérjem a 11. sz. választóke
rület lakóit: továbbra is biza
lommal forduljanak hozzám 
problémáikkal, gondjaikkal, pa
naszaikkal, elképzeléseikkel. A 
27-366-os telefonszámon érhet
nek el, vagy hagyhatnak szá
momra üzenetet! 

- Köszönöm a beszélgetést. 
(Sz. Sz.) 

1 Gondolkodó 

Horoszkópjárvány 

Hiszek az asztrológiában. Csillagjárásomat, sorsom alakulását 
pedánsan ós mélyrehatóan követem nap mint nap, hét mint hót 
egyszerre több újságban is. 

Fellapozom az elsőt. Hivatás: Ma sikereket érhet el, legyen 
határozott és kezdeményező, a Szaturnusz egy vonalba került a 
Vénusszal! Szerelem, házasság: Új szerelem a láthatáron, de 
megéri-e Önnek ez a kis félrelépés? Gondoljon hitvesére és 
gyerekeire, kellemesen töltheti a hétvégét, fújja ki magát, pihen
jen, túrázzon, maradjon otthon a családi fészek melegében! 

Jöhet a második. Hivatás, vállalkozás: Ma nem terem babér 
az ön számára! Főnökei rossz szemmel nézik, ne bonyolódjon 
vitákba, majd elmúlik! A hét nem kedvez a pénzszerzésnek - ne 
lottózzon-totózzon, kerülje a sorsjegyárusokat ós a bankokat! 
Gondoljon a családjára! Szerelem: Ön boldog lehet, legyen bátor! 
Talán most már megtalálja a majdnem igazit! De nem árt az 
elővigyázatosság: a Mars ma kicsit ferdén áll, a Jupiter pedig 
lassabban forog. 

Jön a harmadik... 
Boldognak, felszabadultnak érzem magam! Ezen a napon-hó-

ten nem érhet meglepetés, váratlan történés. Kiegyensúlyozott és 
kiszámítható az életem - hála a fáradhatatlan horoszkópíróknak. 

Ég áldja őket! 
SZTOJCSEV SZVETOSZi-AV 

Ajtók 

Már megint ez a kaparó, 
görcsös érzés a torkodban, pe
dig ez még csak a másodikcím 
volt ma. Érvelés, bizonyítvá
nyok, okos válaszok, moso
lyok, aztán a sajnálom - eluta
sítás, és a folyosón a régi ba
rátnő: "Ne haragudj, rohanok 
dolgozni!" 

Az utca tele van munkába 
siető emberekkel, a tudatosan 
hömpölygő tömegben úgy tű
nik, csak te állsz bizonytalanul, 
magadra maradva. Hol a tol
tad, az újságok... még három 
hirdetés maradt márá. Agilis? 
Hát most éppen nem vagy an
nak mondható, persze próbál
jon meg valaki ennyi visszuta-
sítás után... 

Már bánod, hogy nem men
tél el úgy három hónapja -
most árulhatnál sült kolbászt 
vagy palacsintát, de te, javítha
tatlan ós naiv reménykedő, bíz
tál, sőt még most is bízol ab

ban, hogy nem hiába tanultál. 
Még mindig maradt benned a 
kezdeti lelkesedésből, bár ez 
most már kevésbé töretlen és 
kevésbé magától értetődő. 
Életedet, álmaidat kétség és 
félelem szövi át. Hosszú folyo
sókon cikázol ajtókon be-ki, de 
az ajtók mindig becsukódnak 
és neked nem sikerül belül ma
radnod. Mégis kopogsz, mégis 
mész és tudod, hogy az egyik 
ajtó mögött rád várnak, de 
olyan nagyon-nagyon nehéz 
megtalálni, hol van a te ajtód. 
Egyszer már majdnem felad
tad, s ha nincs melletted az a 
másik, talán ma egy túlvilági 
folyosón keresnéd a számodra 
rendelt helyet. 

Sűrűn pislogsz felfelé - már 
kitapasztaltad, így meghátrál
nak a könnyek és nem öntik el 
az arcodat. Aztán megrázod 
magad. Reménykedve, min
den lelkesedésedet össze
szedve bekopogsz. Önéletrajz 
rendben (persze szigorúan 
szakmai). Cipő fényes. Ruha 
rendben, szemfesték nem mo
sódott el. Mosoly, magabiztos
ság! 

"Tessék!" 
MIKÓCZY ERIKA 

S.O.S. Telefonos 
Lelkisegély 
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