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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

- Polgármester Ur! Vélemé
nye szerint kialakult-e, és ho
gyan működik a civil társada
lom városunkban? 

- A civil társadalom műkö
dése - helyi szinten - ponto
san azt jelenti, hogy a felmerü
lő problémákkal kapcsolatban 
kisebb csoportok érdek
azonosság útján egymásra ta
lálnak, megpróbálják igényei
ket, ötleteiket egyeztetni és 
ezeket az önkormányzathoz 
eljuttatni. Alakulóban van a ci
vil társadalom, de a szokatlan
ság miatt nagy a várakozás 
is, és a bizalmatlanság is mind
két részről. Jelentkeznek cso
portok is, de megtörténhet az 
is, hogy valaki megfogalmazza 
igényeit, s megpróbál neve 
mellé még más embereket is 
beszervezni. Természetesen 
léteznek olyan érdekek, ame
lyek nem jelennek meg szerve
zett formában, de mégis sejt-

''hetö, hogy sok embert érinte
nek' Nagyon kezdetleges stá
diumban van a helyi társada
lom szervezettsége, bár a vá
rosban működő szerveződé
sek száma 120 fölött van. En
nél azonban jóval több, ami 
nyugateurópai példa szerint 
egy ekkora városban működ
het. Mindenféle érdek és prob
léma köré szerveződhet egy-
egy érdekérvényesítő csoport. 
Némelyik csak egy konkrét do
log megoldására törekszik, pl. 
a második világháborús em
lékmű felállítása; mások pedig 
egy hosszabb távú érdekkép
viselethez vagy tevékenység
hez kapcsolódnak, mint sport-, 
szabadidős tevékenységek, 
kultúra, de lakásbérlet is; meg
int mások országos szerveze
tek helyi csoportjai 

1 
Civil társadalom 

Tátongó úr az érdekek tengerében 

A szociológusok szerint a szocialista állam csak két 
szinten tudott azonosulni az értékekkel: a család, valamint 
a haza szintjén. A keltő közötti mező gyakorlatilag üres vo l t 
Ezt az úrt a civil társadalom intézményei hivatottak betölte
ni. A polgárok kiszolgáltatottak, mert nem tudják elég jól 
megszervezni érdekközösségeiket, nem tudják az alkufo
lyamatokat szervezni és lebonyolítani más értékeket valló 
csoportokkal. Hiányzik mind az érdekközösségek megszer
vezéséhez és megformálásához, mind pedig az érdekek és 
értékek közötti kompromisszum megalkotásához való hoz
záértés. Az egyik nagyon fontos lehetősége a társadalom 
demokratizálásának azonban éppen ebben rejlik. Erről kér
deztük Pap János polgármestert. 

- A rendszerváltás során 
ezen a területen is változások 
következtek be. Miben látja Ön 
a legjellemzőbb változást? 

- Véleményem szerint az 
elmúlt rendszerben, ha nem is 
direkten, de jelen volt a hata
lom a helyi társadalom intéz
ményeiben. A legfontosabb jel
lemzőnek azt tartom, hogy má
ra a hatalom teljesen kivonult 
ezekből a szervezetekből. Úgy 
gondolom, a legkülönfélébb 
pártállású emberek egyetér
tenek abban, hogy szükség 
van a szerveződésekre, sőt 
még többre van szükség, s ép
pen ezért valamilyen formában 
segíteni kell ezeket. 

- Az önkormányzat tehát 
számol a civil társadalommal, 
és érdeke az együttműködés. 
Milyen kapcsolattartási formák 
léteznek az önkormányzat és a 
szervezetek között? 

- Megalakult a Városi Érde
kegyeztető Fórum (VÉF), 
amelyben jelen vannak a mun
kaadók, a munkavállalók ér
dekképviseleti szervei és az 
önkormányzat. Megnyitottunk 
egy negyedik oldalt is, ahová 

városi szerveződések, állam
polgárok szerveződés nélkül is 
bekapcsolódhatnak. A VÉF ál
lást foglal olyan témák
ban,amelyek eldöntése önkor
mányzati feladat és hatáskör. 
Tervezzük egy Ifjúsági Érdeke
gyeztető Fórum létrehozását 
is, mivel az egyik legkomple
xebb problémakör e nehezen 
behatárolható korcsoport körül 
alakult ki: lakáshelyzet, okta
tásügy, munkahelyteremtés, 
szociális és egészségügyi 
problémák... 

Célunk tehát, hogy vélemé
nyüket kikérjük azoknak az ér
dekcsoportoknak, egyesüle
teknek, amelyek önkormány
zati döntóskörbe tartozó prob
lémákat vetnek fel; azokat pe
dig, amelyek nem döntési kör
ben lévő dolgokban tevékeny
kednek, megpróbáljuk valami
lyen módon segíteni. Sajnos 
lehetőségeink korlátozottak, 
de tervezzük egy támogatási 
rendszer kidolgozását az ön
szerveződő, kezdeti lépéseit 
tevő csoportok számára. 

- Milyen kapcsolatot lát a 
település igényszintje és a 

meglévő szervezetek között? 
Lehet-e ezeknek a csoportok
nak valamilyen sajátossága 
egy-egy városon belül? 

- Bár a hagyományok na
gyon meghatározóak, de itt ta
lán mégsem ez a legfonto
sabb. Békéscsaba befogadó
város. Ez a lokálpatriotizmus 
szempontjából hátrány, más 
szempontból előny. A nagy 
számok törvénye alapján itt 
sokkal több ötletgazdag ember 
él, mint egy kisebb települé
sen. Több a felsőfokú végzett
ségű, a vállalkozó szellemű és 
sokoldalú ember, akik gyor
sabban reagálnak az országos 
változásokra is, s ez meghatá
rozza a város arculatát. 

-Milyen kapcsolatot sikerült 
kialakítani az egyházakkal? 

- Korábban az egyházak 
képviselői hivatalosan benne 
voltak a politikai életben és vi
szont. Ma már elvált egymástól 
az egyház és a hatalom, ez a 
kapcsolat mindig is egy kira
katpolitika volt. Az egyházak 
belső életét a hatalom ellenő
rizni akarta. Napjainkban a 
parlamentnek sok hívő tagja 
van, akik keresztény erkölcsöt 
képviselnek, de nem egy-egy 
felekezet iiivatalos delegáltjai. 
Az önkormányzatban ks (gy van 
ez: a képviselők képviselik a 
választó körzetet és persze sa
ját hitvallásukat is. A városban 
működő egyházakkal egymás 
önállóságát tiszteletben tartó 
és a személyes ismeretségre, 
is építő kapcsolat alakult ki. Az 
előző rendszer tapasztalatai 
mutatják, hogy a hatalomnak 
ilyen szempontból is nagyon 
visszafogottnak kell lennie. 

- Köszönöm a beszélge
tést! 

BELVONNÉ TÓTH ANDREA 
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MASE fosztjuk meg a kedves olvasót attól, hogy elmondjuk: 
MASE nincsen pénz a kultúrára és 
MASE nincsen a művészetekre se, de ebbe 
MASE muszáj belenyugodni 
MASE hiába jött össze néhány művész és kultúrász, mert 
MASE nincsen később, mint soha, megalakult a 
MASE, a lényeg: legyünk lazák. 
Megtartotta alakuló közgyűlését a Megyei Alkotókat Segítő Egye

sület (MASE). Az Ifjúsági Házban otthont talált egyesület a megye és 
a város kulturális életének potens résztvevője kíván lenni. A tagság 
különböző műfajok képviselőiből tevődik össze, az összekötő kapocs 
a szellemi lét, az alkotni és megmutatkozni vágyás. Az egyesület az 
egyéni elképzelések felkarolásával, az alkotói autonómia tiszteletben 
tartását szem előtt tartva szeretne közös produkcióban is a közönség 
elé lépni. A tervek között szerepel a kultúrát érintő lakossági fórumok 
és előadások szervezése is. Nem csak a nagybetűs, hanem a kisbetűs 
kultúrát és művészetet is fel kívánják vállalni. 

Következő gyűlésüket, rnety nyilvános lesz, február 7-én, 16órakor 
tartják az Ifjúsági Házban, ahová szeretettel várják mindazokat, akik 
szeretnének megismerkedni az egyesület 1992 - re tervezett program
jával Szeretettel várják azokat is, akik az egyesületet pártoló tagsá
gukkal vagy egyéb módon kívánják támogatni. 

H. M. 

1 A T e v a n Kiadó újdonságai 

Hatá r G y ő z ő : I r o d a l o m t ö r t é n e t 

A nemrégiben Kossuth-díjat kapott és Londonban (Wimbledonban) 
élő magyar író új kötetének gyűjtőköre a huszadik századi irodalom. 
A könyv tulajdonképpen egy recenzió-gyűjtemény, a Szabad Európa 
Rádióban elhangzott esszékből született válogatás, korárrts . teljes 
kép, mégis egyfajta irodalomtörténet. Érvényességét bizo- íja, hogy 
szerzőjének irodalomszemlélete nem szűkült le egyes ré^ okra, szak
területekre, kitüntetett irányzatokra, hanem egységében szemléli-ér-
tekeh a vizsgált anyagot. Figyelme kiterjed a határainkon túl élő 
alkotókra is. Ideálisan tartja a mértéket a beleélés és a távolságtartás, 
a szenvedélyesség és a higgadt mérlegelés, a szerzői intenciók 
tiszteletben tartása és a mű szétszerelése-elemzése között. Határ 
Győző engesztelhetetlen kritikus, értékszempontjai jellegadóak és 
példaszerűek Mégsem marad meg a hideg distanciával végzett bon
colgatásoknál, hanem élvezetes, olvasmányos bírálatokat ír. Ezért 
lehet e mű nemcsak tan- és kézikönyv, hanem izgalmas irodalmi 
csemege, ínyenceknek is. 

K. Zs 

L e n a Kar l i n : Ka rcs i é s a p e g a z u s 

Évtizedek óta kelti életre mesealakjait kedvesen megírt törté
neteivel a svéd Lena Karlin. Karcsi és a pegazus sztorija bármelyik 
magyar gyermek száméra is átélhető; amíg a szülők vendégségbe 
mennek, pótmama vigyáz Karcsira, a tévénézés helyett azonban 
hősünk kalandos útra vállalkozik egy szárnyas ló hátán... Az író 
meséje halványabb lenne, ha Charlotte Ramel rajzai nem színesíte
nék és tennék vonzóvá felnőtt és gyerek szemének, szívének Karcsi 
kalandjait! A sajátosan észak-európai lapok pasztelles finomságukkal 
nyújtanak színes élményt. Ez a látvány már-már felüdülést kínál az 
amerikanizált könyvpiacon. 

A mese történetét Kántor Zsolt szedte versbe magyarul. Számos 
költői leleménye emeli a kötet értékét. Az eredeti svéd szövegben 
baby-sitter szerepel, helyette dada, dadus, pótmama és a szép hang
zású pesztonka szó került. Egy jellemző sor: .Hideg kék éjszaka van, 
alszik a hang, a harang." A világhírű Bonniers Kiadó több sorozatban 

jelentette meg a szerzőpáros meséit. Reméljük, olyan lesz 
a hazai fogadtatás, hogy Karcsi (svédül Hjalte) többi ka
landját is megismerhetik a 4-6 éves gyerekek. 

H s. 

• FOGADÓNAPOK. Jan. 31 
-én dr. Simon Mihály jegyző, 
febr. 7-ón Pap János polgár
mester tart fogadónapot a Vá
rosházán 8 ós 12 óra között. A 
polgármester fogadónapjára 
előre kell bejelentkezni telefo
non (26-366/170), vagy sze
mélyesen a titkárságon. 

• MEGHÍVÓ. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyű
lése soron következő ülését 
1992. január 30-án, déle
lőtt 9 órai kezdettel tartja a Vá
rosháza Dísztermében. 

Napirend: 
1. Az 1992. évi költségvetés 

megvitatása 
2. A közlekedési törvény he

lyi végrehajtása 
3. Helyijárati tarifák megálla

pítása 
4. Intézményvezetői pályá

zatok követelményrendszere 
5. Termál-program 
6. A felügyelő bizottság 

(FEB) jelentése 
7. A közgyűlés 1992-es 

munkaterve 
8. Bejelentések 
Az ülés nyilvános, mindenkit 

szeretettel várunk! 
• FÓRUM. Jan. 29-én, szer

dán 15 órától a Városháza 
Dísztermében ülésezik a Váro
si Érdekegyeztető Fórum 
(VÉF). A téma: az önkormány
zat 1992-es költségvetésének 
fő arányai. Az ülés nyilvános! 

• A budapesti SZFÉRA 
Kulturális Szolgáltató Kft. „A 
vállalkozói szféra estélye" 
cfmmel estélyi rendez Bé
késcsabán, febr. 29-én, 
szombaton 18 órától a Jókai 
Színházban. A rendezvény, 
amelyre 100-150 vállalkozót 
várnak családtagjával, a 
VOSZ, a vendéglátó város és 
az akciót támogatók érdekeit 
kívánja szolgálni. 

A vállalkozók részére egy
órás szakmai programot 
szerveznek, azzal párhuza
mosan a kisérök részére 
szórakoztató műsort adnak. 
Az estély vendége lesz Palo
tás János, a VOSZ elnöke, 
vagy helyettese, valamint 
egy másik jeles politikai 
vagy gazdasági személyi
ség. A szakmai és a kiséró 
programot koktél, állófoga
dás, gálaműsor és bál köve
ti. Az est teljes időtartama 
alatt számítógépes Informá
ciós pult működik, mely rög
zíti a jelenlévőket és közvetíti 
a helyszínen folyó üzleti tár
gyalásokat. A SZFÉRA 100 
ezer forintot ajánl fel a VOSZ 
részére, a VOSZ a térségre 
vonatkozó három vállalko
zást serkentő javaslattal él, s 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 
A város, 
ahol élünk 

a jelenlévők szavazataikkal 
döntik el, hogy a három kö
zül melyik vállalkozó vagy 
vállalkozói csoport kapj 
meg a 100 ezer forintot, 
rendezvény szervezői rem 
lik, hogy ez a nagy szabás 
akció a város vállalkozást; 
rátságának bizonyítéka 
szolgál, s reflektorfénybe 
lítja Békéscsabát. 

• MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Dinnyés István és Elek Ju 
anna leánya Regina, Szila 
János és Görög Róza fia Cso 
gor Csaba, Beregszászi Csa
ba ós Hegyesi Hedvig fia Ben
jámin, Bali József Béla és ' 
czián Mária Erzsébet leány 
Mariann, Győri György és 
czó Éva leánya Ildikó, Ger 
I m re és I gnéczi Hedvig I lona fi 
Imre, Gábriel Pál István és B 
logh Erika leánya Violetta, Tót 
János és Mucsi Margit Mári 
leánya Beatrix 

HALÁL 
Vágási Mátyás, Sipiczki Mi

hály, Szikora János, Csicse 
Györgyné Bencsó Mária, An 
csin István, Gyáni János, Bán 
ki Ferencne Engelhardt Erzs 
bet, Dékány Józsefné Schwar 
Mária, Sajben Györgyné Dun 
Ilona, Kraszkó Pál 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap, Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcse v Szvetoszlá v 
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 B t 
Nyomás: Mozi Nyomda 

Leányvállalat. Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Gara i György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

23 000 példányban 
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K e d v e s O l v a s ó ! 

Keresd a 
Meghökkentően széles 
olasz képkeret-választék 

a DECORAMA* üzletben. 

A legkiválóbb mű is csak megfelelő keretben nyújt művészi összhatást. 
Formatervezett fénykép . festmény-, grafikakeretek óriási választéka. 

FIGYELEM! 
Végzős középiskolás diákok! 
Az érettségi tablót 24 óra alatt keretezem (üveggel is), 
ha kell, exkluzív kerettel is. 

Figyelje a DECORAMA* bolt cégtábláját a Kinizsi utca 4-6 sz. alatt! 
Nyitva: 13-18 óráig. 

S l Hi 
INDULÓ NYELVTANFOLYAMAI: 

febr. 10-én 16.30 ó: kezdő angol 
febr. 12-én 16.30 ó: kezdő német 

(heti 1x2 óra) 36 órában, részv. dí j : 2100 Ft 
febr. 10-én 17 ó: haladó német 

(heti 2x2 óra) 50 órában, részv. dí j : 3000 Ft 

Jelentkezés a Vasutas Művelődési Házban 
Békéscsaba, Andrássy út 79-81. Tel.: 22-240 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

VÁLLALKOZÁSI IRODÁJA 

5 évre bérbe adja 
az alábbi helyiségeket: 

Cím: 

1. Békéscsaba, 
Buszpályaudvar 
üzlet + raktár 

2 Békéscsaba, 
Lencsési út 45-47. 
üzlet 

Alapterület: 

31 m2 + 50 m 2 

40 m 2 

Bérlet i dí j : 

336.000 Ft/év 
+ ÁFA 

200.000 Ft/év 
+ ÁFA 

Elsősorban kiskereskedelmi-, vagy lakossági 
szolgáltatást végzők jelentkezését várjuk 

az alábbi címen' 

Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Telefon: 29-056 

Témafelelős: Gulácsy László 

Je len tkezés i h a t á r i d ő : 1992. f eb ruá r 7. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

•Rheumatológia-magánrendelés a Lepény P u 1. szám alatt Dr Perjési 
Zsuzsanna Rendel: hétfőn és szerdán 16-17 óráig. 

•Lencsési mögött zártkert eladó, télen is jól járható út. Villany van. Érdek
lődni: Békéscsaba. Fiumei út 12.. este. 

.footmá/ AUTÓSISKOLA 

ÁLLJUK 
A VERSENYT! 

3 hetes személygépkocsi
vezetői tanfolyam indul 
február 3-án 16 órakor. 
6 hetes személygépkocsi
vezetői tanfolyam indul 
február 10-én 16 órakor. 
Diákoknak 
500 Ft kedvezmény! 

Helye: 
BÉKÉSCSABA, 
Lázár u. 2. 

INGYENES 
elméleti felkészítés 

Részletfizetési 
lehetőség! 
Pótórák 25% 
kedvezménnyel! 

Érdeklődni • baryaánen. 
irodánkban fnéliéaraeba. 
Akotmány u. 27.), a Ther 
melTaxllililn n)la-
23-777, vagy minden 
T hermái Taxiban lehet. 

J o g o s í t v á n y t i s a l e g o l c s ó b b a n ! 

A K A R ON ÁTVÁLTOZNI 

ÉS 

Q FITTEBBÉ e% 
\ VÁLNI i 

Jelentkezzen az 
1992. február 11 -ón induló 

| CSINI-FITT I 
• TANFOLYAMUNKRA! > 

• esztétikus külső kialakítása, 
egészséges belső harmó
nia elérése 

• maximum 20 kg-os fogyás 
• reform konyhás ételek készí

tése 
• alakformálás, gerinctoma, 

intimtorna 

Jelentkezés a Vasutas 
Művelődési Házban 
Békéscsaba, Andrássy út 
79-81. Tel.: 22-240 

Álláshirdetés 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI 
HIVATALÁNAK VÁLLALKOZÁSI IRODÁJA 

gyors- és gépírni tudó munkatársakat 
KERES 

Bérezés megegyezés szerint. 
Jelentkezési határidő: 

1992. február 14. 

Jelentkezni lehet: a Városháza I. emelet 19. szobájában, 
Krattinger Mártonnénál. 

Cím: Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Á L L Á S H I R D E T É S 
BHtescMba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala olyan közép 
ségü munkatársat keres, aki Csabaszabadiban a következő főbb felada 
foglaló, részmunkaidős munkakör betöltésére vállalkozik: 

- önkormányzati ügyfélszolgálat. 
- r esz önkormányzati ügyintézés, ügyvitel, 
- közösségi ház felügyelete, 
- könyvtár kezeles. 

Fenti munkakör mellett a Postával kötött munkaszerződés alapján 
a postai feladatokat is el kell látni 
Az állasra csabaszabadi lakosok jelentkezését várjuk. 
Jelentkezni lehet Írásban Pap János polgármesternél. 
Cim: Békéscsaba, Szent István tér 7. 5601 Pf.: 112. 
Határidő: 1992. február 15. 
Az élét 1992. március 1. napjától tölthető be 

okát magában 



Választóknak fenntartva! 

A v é l e m é n y s z a b a d 

Ezúttal új rovatot nyitunk. Szokolay Zoltán lemondása után 
Békéscsaba egyéni országgyűlési képviselő nélkül ma

radt, így időközi választás előtt állunk. A kampány 
már elkezdődött, felröppentek az első nevek is. 

Kérdéseink az olvasóhoz, a választópolgár
hoz: mit vár városunk jövendőbeli ország

gyűlési képviselőjétől? Várjqk vála
szaikat, javaslataikat, kérdése

iket, véleményüket a Heti 
Mérleg címére, 

hasábjaira! 

I Váltakozók, f igyelem! 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a régió gaz
dasági, kereskedelmi életének 
fejlesztése érdekében keres
kedelmi és bevásárló köz
pont létrehozásáról döntött. 
Határozata alapján a beruhá
zást vállalkozói alapon kell 
megszervezni. A város a meg
valósításhoz az Andrássy út -
Gyóni Géza u. - Csaba u. -
Jókai út által határolt 21.000 m J 

nagyságú belvárosi területet 
ajánlja fel, a vállalkozásnak 10 
év helyiadó-mentességet biz
tosít Országos tervpályázat 
megrendezése segített a meg
felelő hasznosítás, építészeti 
megjelenés, közlekedési rend
szer kidolgozásában. A prog

ram iránt külföldi és belföldi ér
deklődés egyaránt mutatkozik. 

Az önkormányzat a központ
tal kapcsolatos döntéseinél fi
gyelembe kívánja venni a helyi 
vállalkozók véleményét, ezért a 
közeli napokban információs la
pot juttat el hozzájuk. A lapokat 
kitöltve kérjük 1992. február 10-
ig az alábbi címre elküldeni: 

Csaba Center Kereskedel
mi Közponot Szervező Kft. 
5600 Békéscsaba, Gyulai út 1. 

Információért Laczó Sza
bolcshoz és Lagzi Györgyhöz 
lehet fordulni. Tel.: 23-759, 
21 -366/57, telefax. 25-623. 

A Heti Mérleg következő 
számában további részleteket 
közlünk! 

H Í R E K • H Í R E K • H Í R E K 

• A Békéscsabai Intelligen
cia (IQ) Egyesület legutóbbi 
összejövetelén a jelenlévők 
úgy döntöttek, hogy ezután 
minden páratlan hét csütörtöki 
napján, délután fél 5-tól tartják 
rendezvényüket a Megyei 
Könyvtárban. így legközelebb 
január 30-án találkoznak, s ezút
tal is várnak minden érdeklődőt, 
új egyesületi tagot. Mostani 
összejövetelükön lehetőség 

lesz önismereti tesz
tek elvégzésére is. 

• IFJÚSÁGI HÁZ. 
Jan. 31., péntek, 

rJlérleei 

21 óra: Jazz-klub: a Gordiusz 
egyutes (Szolnok) és az 
Aquai ell együttes (Gyula) mű
sora 

Febr. 1., szombat, 21 óra: 
Macám - német bluesgitáros 
műsora 

Febr. 3-4., hétfó-kedd, 20 
óra: Filmklub 

• NARANCS KLUB. Febr. 
1., szombat: Kasmír (rythm 
and blues) Budapest 

Febr. 5., szerda: MUSTÁR 
PERFORMANCE Hevesi Imre 
és Berónyi Nagy Péter akciója 

1 
Gondolkodó 

C s i k o r g ó h ó 

Csendes téli nap volt. Az előző éji ádáz hófúvás elállta után 
dermedt volt a föld ós csikorgó a hideg. 

Csak ketten várakoztak a buszmegállóban: egy magas és 
testes, vastag bundába öltözött buldogképű férfi, és egy sovány, 
borostás arcú, ápolatlan külsejű alak. Ez utóbbi gondterheltnek, 
szórakozottnak látszott. Lehajtott fejjel lassan föl-le járkált, mint 
akit maró ós leküzdhetetlen fájdalom gyötör. Léptei alatt csikorgott 
a hó. 

A bundás férfi egy ideig némán nézte, aztán rászólt. "Állj már 
meg, haver, az agyamra mész..." A másik megállt egy pillanatra, 
megszeppenve nézett fel, aztán folytatta csikorgó sétáját. 

"Süket vagy? - szisszent fel a buldogkópű. - Hagyd már abba." 
Megragadta a férfi gallérját, aztán dühösen ellökte magától. A 
tarkó nekicsattant a jeges pad szélének. Csendben telt el egy 
perc. "Na állj már fel!" A bundás csodálkozva nézett le, aztán 
ijedten hátralépett. Lép, lép, lépeget, még, még, még egyet... 

S Z T O J C S E V SZVETOSZLÁV 

T isz te l t S z e r k e s z t ő s é g ! 

Örömmel olvastam a Heti 
Mérleg 1992. január 15-i szá
mában a Pap János polgár
mester úrral készített interjúi, 
amelyben kérik az olvasókat, 
juttassák el segítő javaslatai
kat a hivatalba. Ezért fogtam 
tollat én is. 

Javaslom, hogy a Heti 
Mérleg részletesen ismertes
se: 

1. A vízórák felszerelésé
nek jogosultságával kapcso
latos rendeletet. 

A megyei sajtóban napvi
lágot látott egy közlemény, 
mely szerint a Vízművek csak 
az általuk felszerelt vízórákat 
hitelesíti. A rendelkezés ha
tályba lépésétől tehát a Víz
műveken kívül más vállalat 

nem építhet be fogyasztást 
mérő vízórát. 

Penza lakótelepi lakos
ként saját kálváriámra hivat
kozom, amikor a Vízműtől az 
IKV-hoz, az IKV pedig a Víz
műhöz irányított és végül 
egyik vállalat sem vállalja a 
beszerelést. 

2. Kérem, ismertessék a 
Penza lakótelepi nem elad
ható lakóházak házkezelési, 
gondnoki, karbantartási hely
zetét, hovatartozását. Mosta
nában erről elég sokféle hír 
jár, de mi a való belőle, nem 
tudjuk. 

3. Javaslom továbbá: a la- j 
kótelepünkön lévő Állat
egészségügyi Felügyelőség 
kihasználatlan irodaépületét 
a város önkormányzata vá
sárolja vissza, és létesítsen 
egy napközi otthont a környé
ken élő egyedülállóknak, 
nyugdíjasoknak. 

A lakótelep lakói szívesen 
találkoznának a polgármes
ter úrral egy nagygyűlés ke-
rétében, ahol személyesen is 
tájékozódhatna a Penza Ikt-i j 
közállapotokról. 

Tisztelettel: 

Hfdi Antal 
Penza Ikt. 11. 11/10. 

Fiataloknak érdemes 
hozzánk benézni! 

Termet kínaiunk érettségi bulira, 
szülinapi zsúrra! 

Kiránduláshoz olcsó szálláshelyet biztosítunk! 
Aki alkalmi munkát keres, forduljon hozzánk! 
A gyerekeknek Lutra klubot ajánlunk! 

A február 1-jén induló gyékényező tanfolyamra jelentkezőket várunk! 




