
W///////////JkPSIl 

ii. evioiyarn o. s z a m 
1992. február 5. 

INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

1 
Elfogadták a költségvetést 

M i v a n a p é n z e s z s á k b a n ? 

1992 január 30-i ülésén a közgyűlés 
elogadta városunk költségvetését E z a 
tény már csak azért is figyelemre méltó, 
mert a költségvetés rekordidő, egy hó
nap leforgása alatt készült el A témával 
kapcsolatos kérdéseinkre Uhrin Nán
dor, a Pénzügyi Iroda vezetője válaszol 

- Valóban rendkívül rövid idő állt 
rendelkezésünkre a költségvetés elké
szítéséhez Az elókészitő munkálatokat 
azonban már 1991. októberében meg 
kezdtük Ezt követően a Költségvetési 
Bizottság tárgyalta a prekoncepciót, 
melynek fóbb alapelveit a közgyűlés is 
jóvá hagyta Időközben természetesen 
a közgyűlés valamennyi bizottsága 
megtárgyalta a költségvetési tervezetet 
és altalom nyílott arra. hogy megtegyék 
módosító javaslataikat így ez év január
jában már csak a költségvetés részletes 
anyagát kellett elkészítenünk a korábbi 
akban említett rendező elveknek megfe
lelően 

- Hallhatnánk néhány szót arról, mit 
is fedez a város idei költségvetése'' 

- A közgyűlés az 1992. évi költség 
vetésünket 3 milliárd 85 miliő 25 ezer 
Ft-ban hagyta jóvá. E kiadási főössze
gen belül igen jelentós tétel képvisel az 
egészségügyre fordított kiadás nagysá 
ga: 577 miliő 757 ezer Ft. E z az összeg 
a járó és fekvőbeteg ellátás kiadásait 
fedezi Ezen tütmenóen az egész 
ségugyi ágazat kiadásaihoz sorolandó 
az egyesitett bölcsődék költségvetése, 
valamint a szociális otthonok költség ve 
tési kiadásai is. ami mintegy 113 miliő 
Ft-nak felel meg 

Ezen kívül jelentős súllyal szerepel 
a költségvetésen belül az alsó fokryok 
tatás kiadása (435 millió 71 ezer Ft), a 
középfokű oktatásé (519 millió 844 ezer 
Ft), valam int a diákotthonok kiadásai (62 
milko ?? 1 ezer Ft) A további kiadásokat 
az ún vegyes feladatokat elátó intéz
ményeink képezik Itt hadd említsem 
meg példaként a Bartók Béla Zenemű 
vészeli Szakközépiskolát, a Szlovák 
Tannyelvű Álalános Iskolát és Ganná 
ziumot. az Ifiusági Hazat, a Sportcsar 
nokot. illetve a maga 141 milió Ft-os 
költségvetési kiadásával a gyermek 
élelmezési intézményt 

- Milyet) összegekkel támogatja 
ezen kiadásokat az önkormányzat, és 
mekkora a saját hevételek nagyság 
rendje'' 

- E kiadások fonásául döntően az 
önkormányzati támogatás szolgál, 
melynek nagyságrendié 1 milliárd 232 
mikó 617 ezer Ft Ha elmondjuk, hogy 

az előbb említett kiadások főösszege 2 
milliárd 141 millió 223 ezer F t akkor 
látható, hogy - a Kórházra fordított 
pénzeszközökön kivü - az intézményi 
kiadások döntő többségét, mintegy 75 
% át az önkormányzati támogatás fi 
nanszf rozza A maradék 25 % ot a saját 
bevételek adják, melyből kb. 172 millió 
Ft működési bevételekből tevődik ösz 
sze, s figyelmet érdemel még a 151 
millió Ft os nagyságrendű árdíjbevétel. 

- Melyek a költségvetés azon téte
lei, amelyek a lakosság számára is lát
ható eredményeket jelentenek majd? 

- Az önkormányzat kiemel feladatát 
képezi a kommunális feladatok színvo
nalasabb megoldása, melyre 150 millió 
Ft-ot meghaladó összeget fordít az ön
kormányzat. Ezen belül jelentős tétel -
48 miliő Ft - jut a z utak, hidak fenntar
tására, felújítására E z mintegy 74% kai 
haladja meg a tavalyi év költségvetésé 
ben előirányzott összeget Jelentós elő
relépés várható a parkfenntartás és a 
köztisztasági feladatok elátása terén is. 
E feladatokhoz kapcsolódóan kb. 40 
47 %-os növekménnyel számol ez évi 
költségvetésünk, amely összegszerűen 
25-25 millió Ft kiadási előirányzatot |e 
lent Nem a kommunális kiadásokhoz 
kapcsolódik az önkormányzat tulajdo
nában lévő épületek állagának megör 
zése, fokozott helyreállítása, azonban 
említést érdemel, hogy erre a célra 46,8 
millió Ft ot szán a költségvetés, s gon
dolunk a Városháza felüjítására, melyre 
10 millió Ft ot hagyott jóvá a közgyűlés. 

- Valamennyiünket érintő, érdeklő 
kérdés a szociálpolitika Itt milyen ősz-
szegekkel számol a költségvetés? 

• Költségvetés '92 -

elfogadva -

mi van a pénzes zsákban? 

• Február 1-től: 

új buszközlekedési díjak 

• Csaba Center -

információs lap 

- Az önkormányzat központi köl 
ségvetése mintegy 57 mi ió Ft-ot irá
nyoz elő szociális kiadásokra, melynek 
döntő többségét a rendszeres és rend 
klvük szociális és nevelési segély ösz 
szege adja Ezen belül a szociális segé 
lyezési te ládátok ellátására az előző évi -
nél 5 millió Ft al többet hagyott jóvá a 
közgyűlés döntése. A nevelési segélyek 
összegét nem növekük az előző évi 
összeghez viszonyítva Ennek oka. 
hogy a központi költségvetésben keze l 
elkülönített alapból pályázat útján még 
igen jelentős összegekhez tudunk hoz
zájutni. Összeségében az önkormány
zat több mint 100 millió Ft ot fordít szo
ciális feladatainak megoldására, s az 
előbb említett kiadásokon kívül termé
szetesen jó néhány más szociális jellé 
gú feladat támogatását is előirányozza 
a költségvetés. 

- Tudomásom szerint nagy az ön
kormányzat adósságállománya - mi
lyen beruházásokat nem tudnak végre
hajtani emiatt? 

- Az adósságállomány összege 
1992-ben meghaladja a 80 millió Ft-ot! 
Ennek ellenére ügy gondolom, hogy 
elég jelentős összeget tudunk beruhá 
zási célokra fordítani Összességében 
e z 316 millió 66 ezer Ft-nak felel meg. 
Az összberuházásokon belül igen jelen 
tős összeget képeznek a céltámogatott 
beruházások - 76 millió 250 ezer Ft: itt 
elsősorban a szennyvízgerinccsatorna 
építés, az egészségügyi gép , műszer
beszerzés, három kisebb méretű torna 
terem építése, illetve egy iskola négy 
tanteremmel való kibővítése jelent nagy 
tételt. Természetesen gondoskodik a 
költségvetés az első lakáshoz való ju
tásról': ennek összege 16 millió Ft. és 
még jó néhány olyan beruházást finan 
szfroza költségvetés, ami a város szem
pontjából igen komoly jelentőséggel bír 

- Köszönöm a beszélgetést! 

( S z Sz.) 

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

START 
a jogsiért 
a legkedvezőbb 
feltételekkel 

• 
Tel.: 26-474 

Tisztelt 
Vállalkozó! 

Mint az a Heti Mérleg előző 
számában megjelent, Békés
csaba Megyei Jogú Város Ön
kormányzata 

Kereskedelmi és 
Bevásárló Központ 

létrehozásáról döntött. 

A program beindításáról a 
közgyűlés márciusban tárgyal. 
A szükséges döntések megho
zatalához fel kívánja használni 
a vállalkozók véleményét A na
pokban a vállalkozók többsége 
„információs lapot" kapott kéz
hez. Akikhez postai úton nem 
jutott el a lap, most az újságból 
megismerhetik (2. old.). 

Az információs lapot kitöltve 
1992. február 10-ig a Csaba 
Center Kereskedelmi Közpon
tot Szervező Kft., 5600 Békés
csaba, Gyulai út 1. sz. cimre 
kérjük elküldeni. 

További részletes informá
cióért ugyanitt lehet érdeklődni: 
ügyintéző: Laczó Szabolcs. Te
lefon: 66/23-795, 21-366/57; 
Telefax: 25-623. . 

A program bemutatására a 
Polgármesteri Hivatal ós a Csa
ba Center Kft. 1992 február 18-
án, kedden 14 órakor a Város
háza Dísztermében találkozót 
szervez, amelyre tisztelettel 
meghívja az érdeklődőket. 

Válaszát előre is köszönjük. 
Domokos László Laczó Szabolcs 
• Ipolgármeeter Csaba Center Kft. 

ügyvezető 



I N F O R M Á C I Ó S L A P 

- A kérdések igényfelmérés céljából készültek, 
- Amennyiben valamelyik kérdésre adandó válasz üzleti érdekeit sérti, 

nem szükséges válaszolnia. 
- Ahol a kérdésekhez válasz kapcsolódik,a megfelelő aláhúzást, ahol a 

kérdés nyitott, a válasz leírását kérjük. 
Válaszait elóre is köszönjük. 
1. a) Jelen kíván-e lenni a kereskedelmi- és bevásárlóközpontban: 

(továbbiakban: központ) 
igen, jelenleg még nem lehet tudni, nem 

b) Ha nem, akkor miért: 
2. a) A tervlapon (elölt szektorok közül melyik érdekli: (Amennyiben 

több érdekli, fontossági sorrendben kerjuk, jelölje meg őket) 

b) A szektoron belül, hol és mekkora területigénye van: 
földszint m 2 

I. emelet m-
II. emelet m 2 

III. emelet . . . . m 2 

c) Egyéb, a területigénnyel kapcsolatos elvárás: 

3. Milyen viszonyban kivan jelen lenni: 
bérlőként: kész helyiséget venne: szerkezetkész helyiséget venne: 
saját beruházást indítana: részt venne egy vállalkozásban, amely a 
beruházást végrehajtaná: befektetne a vállalkozásba, helyiség igény 
nélkül: egyéb: 

4. A beruházás befejezésének lehetséges Időpontjai közül melyik 
lenne az ön számára a legkedvezőbb, pénzügyi lehetőségeinek és 
• vonatkozó átszervezések figyelembevételével: 
1993 vége, 1994 közepe, 1994 vége 

5. A központban való megjelenését milyen pénzügyi háttérre helyezi: 
saját erő, hitel, hitel- és saját eró együttes alkalmazása, egyéb 

6. a) Milyen szakmában, szolgáltatással kíván jelen lenni: 
b) Milyen szolgáltatást látna szívesen maga mellett 
c) Milyen szolgáltatást verme igénybe a központon belül (pl. bank, 

étterem stb.) 
7. Hány főt foglakoztatna 
8. a) Milyen építészeti, műszaki megoldásokat tart szükségesnek (pl. 

mozgólépcső stb.) 
b) Milyen építészeti, műszaki megoldásokat látna célszerűnek (pl. az 

épületek közötti kapcsolat) 
c) Egyéb építészeti, műszaki igény 

9. a) Milyen Infrastrukturális háttér kialakítását tartja szükségesnek: 
b) Telekommunikációs igénye: 

fővonal db 
vonal, központon keresztül db 
egyéb telekommunikációs szolgáltatás db 

c) Vállalkozása ügyteleinek, vásárlóinak parkoló-igénye (idó és db-szám): 

d) Kapcsolódna-e a központ számítógépkózpontjához (amely belföldi és 
nemzetközi rendszerhez egyaránt kapcsolódna) 

10. Egyéb kérdésekhez nem kapcsolódó közlendő, szándéknyilat
kozat: 

Adatszolgáltató 

Békéscsaba 
Megyei Jogú Váró* Közgyűlésének 

5. 1992.(1. 30). s z önkormányzati 
rendelete a helyi 

autóbusz-közlekedési dijak 
megállapításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Közgyűlése az árak megállapításáról 
szók) 1990 évi LXXXVII törvény (továb
biakban: törvény) 7 § (1) bekezdésé
ben biztosított jogkörében, a (2) bekez
dés értelmében a pénzügyminiszterrel 
egyeztetett módon a helyi autó buszköz 
lekedés diját a következő módon állapít 
ja meg: 

A rendelet hatálya 

1,|. A rendelet hatálya kiterjed Bé
késcsaba Megyei Jogú Város közigaz
gatási területén közlekedő, a Körös VO
LÁN Vállalat által menetrend szerint 
üzemeltetett valamennyi helyi közleke
dési autóbuszt igénybe vevő utasokra. 

Hatósági ármegállapítás 

2.1. A Körös VOLÁN Vállalat által 
bonyolított, Békéscsaba közigazgatási 
határán belüli helyiautóbuszközlekedés 
viteldíjai, mint legmagasabb hatósági 
árak a következők: 

menetjegy 20 Ft 
egyvonalas bériét 450 Ft 
összvonalas bériét 600 Ft 
tanuló - nyugdíjasbérlet 150 R 

A hatósági ár alkalmazási feltételei 

3 . | . (1) A menetdíj megfizetését az 
érvényesített menetjegy, bérletjegy bi
zonyítja. 

(2) A különböző bérletjegyek a nap 
tári hónap, negyedév első napjától az 
adott időszakot követő hónap 5-én 
24.00 óráig érvényesek. Használatuk 
bérletigazolványhoz, illetve érvényesi 
tett diákigazolványhoz kötött 

(3) Az előre váltott menetjegy egy 
utazásra érvényes, átszállás nélkül Á 
menetjegyet a felszállás után a jegyke 
zeló készülékkel érvényesíteni kell 

(4) Minden hó 16-án 0.00 órától 
66%-os értékben váltható helyi (félhavi) 
egy-és összvonalas bérletjegy, amely a 
következő hó 5-én 24.00 óráig érvé
nyes. 

(5) A bérietek érvényességűk kez
dete előtt teljes áron visszaválthatók A 
havi egy - és összvonalas bérletjegyek 
tárgy hó 15-én 24.00 óráig 50 %-os ár
ban várthatók vissza. A visszaváltások 
kezelési díja 12 Ft. 

(6) A bérletigazolvány ára a kiállítási 
költséggel együtt 20 Ft. 12 Ft az elrontott 
vagy megrongálódott bériét kicserélésé 
nekdíja. 

(7) A kutyaszállítás dija azonos a 
járműre érvényes vonaljegy árával. Ki
vétel a vakvezető kutya, a rendőrségi 
kutya, amelynek szállítása díjtalan. 

(8) A hely i töm egközlekedési eszkö 
zokon minden utas legfeljebb 2 db 40 x 
50 x 80 cm méretet meg nem haladó, 
egy személy által hordozható, a fel- és 
leszállást nem akadályozó kézipogy-
gyászt. illetve egy darab ródlit. egy pár 
sílécet, egy köteg facsemetét, egy darab 
gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. 

4.9- (1) Hetyijáraton. amennyiben az 
utas érvényes bérletjeggyel rendelke 
zik, és azt jegyellenőrzéskor nem tudja 
felmutatni, 72 órán, illetve három mun 
kanapon belül a vállalat által kijelölt he 
lyen (Autóbuszállomáson) történő be 
mutatás esetén 30 Ft bérletbemutatási 
díjat köteles fizetni 

(2) A megállapított viteldíjon felül 
- 300 Ft pótdijat köteles fizetni az. 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 
A város, 
ahol élünk 

- aki csomagként, kézipoggyász
ként nem szállítható tárgyat visz be a 
járműbe, 

- ha az utas vagy az általa szállított 
kézipoggyász vagy élőállat bepiszkolja 
a jármúvet. 

- 600 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki 
- jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, 

bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérti 
meg az utazást illetve valamilyen ked
vezményt jogosultalanul vesz igénybe, 

- olyan bérlettel kísérli meg az uta
zást, amelyre az igazolvány száma 
nincs tintával olvashatóan rávezetve. 

- kutyát külön érvényes vonaljegy 
nélkül szálkt 

- 1.200 Ft késedelmi dijat köteles 
fizetni a díjon, illetőleg a pótdíjon felül, 
aki a tartozását 15 napon belül nem 
egyenlíti ki 

5. | . Az utazási kedvezmények körét 
a közforgalmú személyszállítási, utazá
si kedvezményekről szőlő kormányren
delettartalmazza. 

Vegye* és hatályba léptető 
rendelkezések 

6. | . (1) A forgalom -átszervezési fel
adatok ellátása Békéscsaba Megyei Jo
gú Város Polgármesteri Hivatalának fel
adatát képezik 

(2) E z a rendelet 1992. február 1 jén 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a helyi 
autóbuszközlekedési díjak megáKapítá 
sáról szóló 2/1991. (II 28.) sz önkor
mányzati rendelet hatályát veszti 

Békéscsaba, 1992 január 30 

Pap János 
polgármester 

Dr. S imon Mihály 
jegyző 

HETI M É R L E G 
Ingyenes városi lap. Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcse v Szvetoszláv 
Tipográfia: Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó: P a p 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: 

Garai György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

23 000 példányban 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 

A VÁLLALKOZÓI SZFÉRA ESTÉLYE® 
1992 

Keressen új üzleti lehetőségeket 
egy előkelő estélyen! 

Házigazda: 
Palotás János, a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke 

és Pap János, Békéscsaba polgármestere. 

Az estély során: 
- Kádár Béla, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok minisztere 

tájékoztatja Önt az ország 1992-es kilátásairól; 
- számítógépes adatbank segíti Önt 

újabb üzleti kapcsolatok kialakításában; 
- miközben Ön a szakmai információkat hallgatja, 

kiséróje divatbemutatón vehet részt; 
- a programot állófogadás, gálaműsor 

ós bál teszi teljessé 

A VÁLLALKOZÓI SZFÉRA ESTÉLYE* 1992 

Békéscsabán 1992. február 29-én, szombaton lesz, 
melyre Békés, valamint Csongrád megyéből 

hívjuk a vállalkozókat! 

Bővebbet 
a rendező Szféra Kulturális Szolgáltató Kft-nél tudhat meg 

a 06-1 -1803-562-es telefonon. 

Belépésre jogosító meghívókat 
a részvétel feltételeivel írásban igényelhet 

a Szféra Kft. címén: Budapest 23 , Pf. 71., 1277 

• A U T O G É N T R É N I N G 

A VILÁG LEGELTERJEDTEBB RELAXÁCIÓS MÓDSZERE 

Lényege a testi-lelki ellazulás és önszabályozás. 

FŐBB HATÁSAI: fáradtsága, kimerültsége megszűnik, 
energiája és szellemi tevékenysége növekszik. 

Rendszeres gyakorlás esetén 
pszichés eredetű problémái rendeződnek. 

Az autogén tréning jelenthet-e személyesen Önnek segítséget? 
Ez kiderül, ha részt vesz 

a tájékoztató beszélgetésen február 20-án csütörtökön, 
17 órától a MEGYEI KÖNYVTÁRBAN. Tel.: 66/22-698. 

A programot támogalKiw ÁLLAMI N É P E G É S Z S É G Ü G Y I É S T ISZT IORVOSI 

S Z O L G A L A T B E K E S M E G Y E I I N T É Z E T E 

I S M E R D M E G 

Ö N M A G A D 
Wl 

Önismereti személyiségfej
lesztő csoport indul felnőt
tek részére. Tájékoztató 
beszélgetés február 21 -én, 
pénteken 17 órától a 
MEGYEI KÖNYVTÁRBAN. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

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

Előadások: 

hétfő 16.30-18.30 
csütörtök 16.30-18.30 

Gyorsíott 6 hetes 
tanfolyam 

Diákoknak 
500 Ft kedvezmény! 

Helye: 
BÉKÉSCSABA, 
Bajza u. 33. 
Tanítóképző 
Főiskola 

Következő személy
gépkocsi-vezetői 
tanfolyam indul 
február 10-én 16 óra 

Részletfizetési 
lehetőség! 

Pólórák 25% 
kedvezménnyel! 

•ErddtlAdni • h#fyuincn. 
Irodánkban (Bekáeceaba. 
Afcotmany u. 27.), e Tber-
•él Térd liléig i»jÉii. 
25-438, vagy Minden 
Theneél 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 ! 

Hogy gyermeke a legharmo
nikusabban fejlődjön, 

Ön tanulja meg 
- a szakszerű gondozást, 

- a személyiségfejlesztő játékot, 
a képességnevelés szülői módszereit! 

Tanfolyamot indítunk 1992. február közepétől 
Tanfolyamdíj: 3500 Ft 

Fiatal házaspároknak 500-500 Ft kedvezmény! 
Jelentkezés személyesen: Pedagógiai Tanácsadó, 
Békéscsaba, Andrássy út 24-28. 
(A Filharmónia irodájában) 

Információkérés telefonon: (66) 23-767 

Á L L Á S H I R D E T É S 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata
la olyan középiskolai végzettségű munkatársat keres, aki 
Csabaszabadiban a következő főbb feladatokat magában 
foglaló, részmunkaidős munkakör betöltésére 
vállalkozik: 

- önkormányzati ügyfélszolgálat, 
- részönkormányzati ügyintézés, ügyvitel, 
- közösségi ház felügyelete, 
- könyvtárkezelés. 

Fenti munkakör mellett a Postával kötött munkaszerződés 
alapján a postai feladatokat is el kell látni. 
Az állásra csabaszabadi lakosok jelentkezését várjuk. 
Jelentkezni lehet írásban Pap János polgármesternél. 
Cfm: Békéscsaba, Szent István tér 7. 

5601 Pf.: 112. 
Határidő: 1992. február 15. 
Az állás 1992. március 1. napjától 
tölthető be. 



Az újságkihordó elindult. Ke
rékpárja 600 újsággal volt 

megpakolva. Vállán ugyan
ennyi (kb 10 kiló), plusz a sú
lyos tartalom - a Heti Mérlegről 
van szó A kezdő lelkesedésé
vel és a kezdés lendületével 
könnyedén 
nyomta a pe- m — — m m m m m ^ m 

dalt, vagy ha 
le kellett száll
nia, lepkeként 
pillér ezett. 
Néhány óra 
múlva már 
sajgott a válla, 
mert lassan ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 

csökkent a te
her. Hasonló törént azzal a 
testrészével, amelynek a nyer
gen a helye A kar fáradni kez
dett a megterhelt kormány 
egyensúlyban tartásától, az új
ságot "szóró" kéz pedig fázott, 
végül megdermedt Ami aztán 
végképp váratlanul érte: hami
sítatlanul vérző sebek jelentek 
meg kezén. És itt külön bekez
dést kell szentelnem a postalá
dáknak, amelyből annyi fajta 
van, ahány az emberből 

így aztán van cicomás, hi
valkodó ós egyszerű; szerény, 
óriás, mint egy feneketlen gyo
mor és pici töpörödött, mint a 
régóta éhező, praktikus, hasz
nos, céljának megfelelő és 
ezek ellentétei: világra csodál
kozó tátott szájú ós összeszo
rított fogú pukkancs hörcsög; 
nagyszájú ós szűkszavú. Óh, 
pedig a postaládánál épp az 
lenne a legnagyobb érték, ami 
az embernél az egyik legkáro-
sabb: a nagy száj! Óh, mennyi 
idő megy el azzal, hogy a sze
rencsétlen újságkihordó gyúr
ja, gyömöszöli befelé a résnyi 
nyílásba az újságot Ráadásul 
óhatatlanul odadörzsölődnek 
ujjai. 20-30 dörzsölés egy hor-
zsolásos seb. Ki lehet számol
ni, hogy hány van ujjain né
hány száz ilyen levelesláda 
után. Az pedig csak ínyenc
ség, amikor kifelé húzva kezét, 
alattomosan rácsapódik egy 
rejtett ládafedél. A gyönyör ak
kor hág igazán tetőfokára, mi
kor hosszú szenvedés és ideg-
tépés után végre sikerül bep
réselni egy újságot, már majd
nem diadalt érezne, hogy meg
érte a gyötrődés, gyürés és 

Érdekvédelem 

Kutyaszív, 
postaládaszáj 

gyűrődés, áldozatot vállalva hi
bátlanul teljesítette a kultúr
ai issziót (a Heti Mérlegről van 
szó) ós váratlanul meghallja, 
amint a lap leejtőzik ós édes
deden elterül a kapu túlsó olda
lán a földön, mert vagy nem 

volt leveleslá-
da a kerítésbe 
vágott rés mö
gött, vagy ha 
volt, hát hátul
ja nem volt. 
Aztán nem 
árt, ha az új
ságkihordó 

^ m m ^ ^ ^ ^ ^ nyomozói ké
pességekkel 

is meg van áldva, mert olykor 
úgy elrejtik a ládákat, hogy ta
lán még a tulajdonosnak is ke
resnie kell. Mindent javukra 
magyarázva: bizonyára szelle
mes emberek, és szeretnek 
játszani. 

Külön bekezdést érdemel
nek a kutyák, akik bármilyen 
aranyosak, és bármennyire is 
szeretik őket, valahogy a hara
pásról nem tudnak leszokni. A 
kutyás kalandoknak három 
em lítésre méltó változatuk van. 
Az egyik nem eredeti, de annál 
gyakoribb, amíkoris a szabad
lábon portyázó kóbor ebek kö
rülveszik a kiszolgáltatott sze
rencsétlent ós egyáltalán nem 
a Heti Mérleg nívójára, cikkeire 
kíváncsiak. Meghökkentő él
mények várják viszont a kerí
tés mögé zárt kutyáktól. Példá
ul figyelnie kell, hogy sohasem 
állhat túl közel egy kerítéshez, 
mert annak alja és a föld kö
zött, mint a nyílvessző vágód
hat ki a fejük, hogy az ott álló 
bokájára fent fogaikat bele is 
mélyesszék. Végül ki gondolta 
volna, hogy vannak leveleslá
da őrzésére kiképzett vérebek; 
mármint az újság bedobásá
nak megakadályozására ki
képzettek. Egyszerre három 
hatalmas vicsorgó pofa érné el 
a láda felé közelítő kezeket.. 

| ilyen jó lenne, ha csak né
hányan megkönnyítőnek 

városunkban a postások és új
ságkihordók kutyanehéz mun
káját. . 

BAKAY PÉTER 

M 

Fiataloknak érdemes 
hozzánk benézni! Í Y _ 

— ^ — sziJinapi zsúrra! 
Kiránduláshoz olcsó szálláshelyet biztosítunk! 

Aki alkalmi munkát keres, forduljon hozzánk! 
A gyerekeknek Lutra klubot ajánlunk! 

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

1 
Gondolkodó 

A koldus 
Csak az öregek emlékeztek halványan, honnan jött és mikor | 

ült ki először az utcasarkon, a földre helyezve zsírosan fénylő 
kalapját. Az évek múlásával a koldus összenőtt megszokott he-
lyével, mint kaméleon a környezettel - ós már alig vették észre j 
sanyarú létezését, a semmibe meredő, álmatag tekintetét ós 
nyomasztó némaságát. Estónként az öreg feltápászkodott ós 
magával cipelve a szánalmas alamizsnát eltűnt, hogy reggel újra j 
ott legyen a helyén. 

Aztán egy nap az utca magányosan, árván ébredt fel. Az öreg 
koldus valami csoda folytán hatalmas vagyonra tett szert. Hatal
mas házat és hatalmas autót vett magának, hatalmas keblű 
teremtésekkel töltötte éjszakáit, és hatalmas sétákat tett napköz
ben, utcáról utcára, koldustól koldusig. Mindenkinél megállt egy-
egy percre és hatalmasakat nevetett... A koldusokat lelövik, ugye? 

S Z T O J C S E V SZVETOSZLÁV 

Galéria 

Lóránt János 
kiállítása 

Nem véletlen, hogy a ma
gyar kultúra napján nyílt meg 
Lóránt János kiállítása, a Him
nusz megírásának évforduló
ján. Ezek a festmények 
mégis távolságot tartanak 
mindenféle himnikusságtól, 
ünnepélyességtől. Visszafo
gottságuk olyan erő, amely 
megadja hitelüket. A kontúrok 
halványak, az árnyalatok kap
nak hangsúlyt, az a fajta ko
molyság érhető itt tetten, amely 
a kategóriák helyett a folyama
tokat tartja elemzésre méltó
nak. Ez Lóránt János személyi
ségéből fakad, évtizedek épít
kezése, igényes, érett munkái
nak sugárzása, visszahatása 
tette őt bölcs, meditáló karak
terré. Látszik festői beszéd
módján, hogy irtózik minden 
harsány ságtói, hangosságtól, 
idegen tőle bármiféle tetszel-
gés, észjárása kifinomult, ráér
ző. Rendelkezik azzal a több
letképességgel, amellyel saját 
magunkból, megteremthetjük 
azt a más valakit, aki különb 
lesz nálunk. Csak úgy válhat 
valaki ilyen határozottan „em
berivé", ha a szavak helyett a 
természetre figyel, a teremtett 
világra, a növényi igazságokra, 
a mondatok kőlapjai között ki
növőcsend-fűszálakra, a hajla
tokra, élekre, a bordó, bíbor 
szirmok között megbúvó bibék 
játékára. 

Mert Lóránt János képei 
nem a búsongást éljenzik, nem 
az enigmatikus parabolákat, 
hanem azt a mély, elemző 
(ós növényi) figyelmet, amely 
szétbont minden pontot, nem 
hagy megérintetlenül semmi
lyen gyönyört. Ezeken a fest-

KIES TÁJ 
pastell. 45 x 35 cm 

menyeken az érzéseink jelen
nek meg, mint tájak. A szenve
dések mögött meghúzódó 
öröm-ornamentikák, a transz-
cendenciába belenőtt „lelki" lé
tezés. A színeket itt gondolatok 
helyettesitik, a vonalak, csú
csok, görbületek mind! egy-
egy fontos információt hordoz
nak az életről és az elmúlásról. 
Mondhatnánk, filozófiai piktúra 
ez, de mégsem olyan száraz 
és hideg, mint a tudományok, 
hanem melegen esszéisztikus. 
A barna ós a bordó, a rozsda 
és a vér rétegei, a romlás és 
bomlás, de a teremtés és a 
szerelem jelképei is. Több réte
gű itt a szellemiség, az elmúlá
son túlról és a magzat előtti 
létből Is vannak benne plaszti
kus, öröklét-állagú anyagok, 
minták, üzenetek. Az Én levált 
a világról, maga lett a világ, 
mert befogadta Ilyen vidéke
ken járunk, amikor szeretke
zünk, amikor emelkedetté bű
völ bennünket az ihlet pillana
ta. Ilyen tájak fogadnak ben
nünket a gondolatokon túl is 
majd, ha megérdemeljük. Ha 
képesek leszünk megőrizni azt 
a VILÁGOT, amely ránk bíza
tott. 

KÁNTOR ZSOLT 




