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Göncz Árpád: 

Nyitott határok épülnek 

r. Oriens '92 - 1 . Kelet-Európai 
rbörze elnevezésű esemény-

i mely bombaként robbant 
saváros hétköznapi életébe, már 

. A rendezvényt Göncz Ár-
köztársasági elnök nyitotta 

I március 12-én a Jókai Szín-
: zsúfolásig megtelt termében, 

ahol a Nemzeti Színház művészei 
5 András Advent a Hargitán cí-

i felejthetetlen színdarabját mu-
; be Göncz Árpád köszöntó-

I idézünk néhány gondolatot. 
• A komp Magyarországgal el-
t Nyugat felé - mondta a köz

ági elnök - , reméljük, a túl-
biztonságosan le is tudjuk 

rteni a horgonyt. De nem vol-
»jogos, ha nem néznénk a másik 

slra, mert nem szűnt meg Kelet 
t mindenképpen tudnunk kell! 
imi határaink, ha nyitva lesz-
, kelet felé is nyitva lesznek. A 
i útja az, hogy az országokat a 

i tájak közötti kulturális, gazda-
í és személyi kapcsolatok so-

í kösse össze! Hiába beszé-
nyitott határokról, ha ezek 
épülnek ki Amit Önök most 
I a - remélem - hagyományt 
ntő programsorozattal készí-
, az már a nyitott határnak a 

Az, hogy Litvániától Bulgáriáig, 
Iroszországig ide tudták csalni a 

yezö területek kultúráját; az, 
itt Shakespeare, Sütó, Ha-

. darabjait együtt mutatják; az, 
a programba belefért a leg-
i népi hagyományok megőr

zése; az, hogy találtak helyet a 
vallási ökumenének is; az, hogy az 
egész térség történelmét össze
foglalták fényképekben... mindez 
annyit jelent, hogy a város teljesen 
tudatában van történelmi felelős
ségének, történelmi szerepének. 
Vállalja az összekötő kapocs sze
repét, és eredményesen be tudja 
tölteni, mert szellemi vonzása ós 
energiája elég ahhoz, hogy száz 
és száz kilométerről, a nagy táj 
túlsó végéről is ide tudjacsalni azo
kat, akik értéket állítanak elő, és 
akik magukkal hozzák saját kultú
rájukat, és merem állítani - maguk
kal viszik a mienket is! Ha ebből a 
kezdeményezésből valóban ha
gyományttudnak csinálni, biztosra 
veszem, hogy Békéscsaba szel
lemi rangja, amely már rég túlnőtt 
a "vidéki" jelzőn, erősen megnő, és 
Magyarországnak legalább keleti 
felén meghatározó jelentőségű 
lesz! 

- Ez nem protokollrendezvóny 
- mondta végezetül Göncz Árpád 
- , ez sokkal több annál. Ez kultu
rális esemény; befogadás, össze
kötés, kölcsönös ajándék; testvéri 
gesztus szomszédaink és távolab
bi szomszédaink felé, és eljövete
lük testvéri gesztus felénk - erről, 
azt hiszem, nem szabad megfeled
keznünk... Engedjék meg, hogy én 
itt ma, a megnyitáskor az egész 
magyar nép nevében Önöket ün
nepeljem! Köszönöm szépen. 

T ART A U T Ó S MAGÁNISKOLA 

TT 
A R T 

a jogsiért a 
legkedvezőbb 
feltételekkel 

Tel.: 
26-474 

Díszpolgáravatás 

A szabadság utáni 
örök vágy 

1992. március 12-én Békés
csaba Megyei Jogú Város Közgyű
lése rendkívüli ünnepi ülést tartott, 
melynek keretében Békéscsaba 
díszpolgárává avatták Fekete 
Pált, az 1956-os Megyei Forradal
mi Tanács elnökét. Az ülés vendé
gei voltak Göncz Árpád, a Magyar 
Köztársaság elnöke, valamint a 
forradalom utáni büntetőper még 
életben lévő elítéltjei - Fekete Pál 
sorstársai. 

Pap János polgármester kö
szöntőjéből, méltató szavaiból idé
zünk. 

...Elnök úr! Nagy érdeklődés
sel, tisztelettel, szimpátiával figyel
jük az Ön tevékenységét. Mi, bé
késcsabai polgárok úgy érezzük, 
az Ön konszenzusteremtő, az or
szág igazi, előrevivő, egységét ki
alakító politikája példa a számunk
ra is. Azon vagyunk, hogy támo
gassuk Ónt ebben, hiszen válasz
tóink elsősorban ezt kérik tőlünk. 
Ezt kéri tőlünk minden demokrata, 
aki az ország felemelkedésében 
bízik, aki az ország felemelkedésé
ért dolgozik. Köszönjük, hogy elfo
gadta meghívásunkat, és megtisz
telte díszpolgárunkat, közgyűlé
sünket, városunkat jelenlétével! 

... Ünnepi közgyűlésünkön me
leg szeretettel és tisztelettel kö
szöntöm Fekete Pált, az 1956-os 
Megyei Forradalmi Tanács elnö
két. Ugyanilyen szeretettel kö
szöntöm valamennyi harcos- és 
sorstársát. Tevékenységükről, éle
tűkről hosszú időn át nagyon keve-
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set tudtunk nemcsak mi, fiatalok, 
hanem az Önökkel egykorúak is. 
Pedig tiszta lap volt ez, bármennyi 
mocskot és hazugságot próbált rá
kenni az igazságtól, a fénytől irtózó 
fajankók hada... Nekik innen üze
nem, nézzenek ezekre az arcokra, 
ezekbe a szemekbe, és szégyell
jék magukat... 

... Tisztelt ünnepi közgyűlés! 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
szabadon választott képviselői 
1992. február 20-én úgy határoz
tak, Fekete Pált "Békéscsaba Dísz
polgára" címmel tüntetik ki. Az ok
levélen a következő áll: "Mi, Békés
csaba Megyei Jogú Város Közgyű
lése, a város polgárainak akaratá
val egyezően, 1992. március 12-t 
ünnepi ülésünkön Fekete Pált, az 
1956-os Megyei Forradalmi Ta
nács elnökét egyhangúlag Békés
csaba város díszpolgárává avat
tuk. A képviselő-testület ezzel az 
önmagát is megtisztelő elhatáro
zásával fejet hajt az emberi méltó
ság, az igazság melletti kiállás, a 
hajlíthatatlanság és a szabadság 
utáni örök végy előtt. A legkeve
sebb, de a legtöbb is, amivel ön
kormányzatunk kifejezheti háláját 

LAPOZZON O 

1992. március 20-án 17.30-tól 

D r . B o r o s s P é t e r belügyminiszter 

lakossági fórumot tart 
a Városháza Dísztermében 



Díszpolgáravatás 

A szabadság utáni 
örök vágy 

Folytatás az elözó oldalról 
és elismerését a város történetét 
formáló személyiség iránt az, hogy 
1940 után elsőként Fekete Pálnak 
adományozza a "Békéscsaba 
Díszpolgára' címet." 

... Tisztelgés ez - hitünk szerint 
az egész város tisztelgése Fekete 
Pál előtt Tisztelgés egy ember 
előtt, aki szerint 1956 forradalmi 
őszén sok olyan ember volt, mint 
6. Tisztelgés ez a szerénység előtt 
is, hiszen mi tudjuk - harcostársai 
is ezt vallják - , volt és van benne 
valami, ami mindannyiunk elé te
szi. Fekete Pál Sárospatakon szü
letett 1928-ban. Tanár volt, a taní
tás, a történelem szerelmese. Bé
késcsabára 1952-ben került és so
kan megismerték az iskolán kívül 
is, ahol tanított, hiszen előadáso
kat tartott felnőtteknek is megye-
szerte 1956-ban spontánul meg
választották a forradalom városi, 
majd megyei vezetőjének Nyíltsá
ga, lelkesedése, konszenzuste
remtő humanizmusa közismert 
volt A zsarnokság agyalágyultjai 
minden erejüket, fortélyukat ösz-
szeszedve próbálták megtörni. 
Nem sikerült: sem az orosz harc
kocsik előtt, géppuskáktól fenye
getve, sem a saját kezűleg meg
ásott sírgödörben. Négyszer tár
gyalt az orosz parancsnokkal, így 
sikerült Békéscsabát megmenteni 
a szétlövetéstól. Életfogytiglani 
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börtönre ítélték 1957 tavaszán. 
1963-ban szabadult, de nem lett 
szabad, hiszen azt az embert, aki 
Körösi Csorna Sándort tekintette 
példaképének, és aki be akarta jár
ni a világot, még a 80-as években 
is figyelték, mozgását korlátozták 
Hogy ez mekkora teher volt egy 
szabad lélek száméra, azt csak fe
lesége tudja igazán. Tudja, hiszen 
átélte vele a megpróbáltatásokat. 
Átélte egy gyermekkel, és máso
dikkal a szive alatt a forradalmat. 
Átélte a nélkülözést a zsarnokság 
konszolidációja idején, átélte az ál
landó megfigyelés lélekemésztő 
éveit. És átéli most a bizakodás, a 
beteljesülés szívmelengető érzé
sét is. Őszinte tisztelettel a hűség 
előtt... 

...Isten malmai lassan, de bizto
san őrölnek. A szabadság utáni 
örök vágy az emberiség legfény-
sebb csillaga. Ez irányította Fekete 
Pál igazságot, magyarságot, em
beri méltóságot kutató életét. Pél
dát keresünk magunknak, gyer
mekeinknek... Itt a példa, okuljunk 
és tiszteljünk! 

Békéscsaba díszpolgárai voltak: 
Kossuth Lajos, Jókai Mór, Weker le Sándor, báró Wlassich Gyula, 
dr. Zsil inszky Mihály, gróf Apponyi Albert, Bajzái Beliczey Miklós, 
gróf Teleki Pál 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Oktatási Irodája 

p á l y á z a t o t h i r d e t 
fejlesztő óvodai csoportban dolgozó 

1 fó logopédus-óvónői \ 
1 fő gyógypedagógus-óvónői 
állás betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség 
Szakmai irányú képesítés 
Részletes szakmai önéletrajz 

A legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezők 
előnyben részesülnek. 

A pályázatok benyújtási határideje: 

1 9 9 2 . m á r c i u s 3 1 . 

Az állás elfoglalásának időpontja: 
1992. augusztus 15. 

• FOGADÓNAPOK. Márc. 20-
án Pap János polgármester, 
márc. 27-én dr. S imon Mihály 
jegyző, április 3-án Pap János 
polgármester, április 10-én Mol
nár György alpolgármester tart 
fogadónapot a Városházán 8 és 
12 óra között. A polgármester fo
gadónapjára előre kell bejelent
kezni te lefonon (26-366/170), 
vagy személyesen at i tkárságon. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
soron következő ülését 1992. 
március 19-én csütörtökön déle
lőtt 10 órai kezdettel tartja a Vá
rosháza Dísztermében. Napi
rend: 

1. Beszámoló az 1991. évi 
pénzügyi és gazdasági ellenőr
zések tapasztalatairól, az 1992-
es ellenőrzési terv 

2. Fizető parkolóhelyek kijelö
léséről és parkolási díjakról szóló 
önkormányzati rendelettervezet 
megvitatása 

3. Az egészségügyi koncep
ció megtárgyalása 

4. A Kereskedelmi Központtal 
(Csaba Center) kapcsolatos ten
der értékelése a 171/1991. 
(VII.4.) sz. közgyűlési határozat 
alapján 

5. Békéscsaba Általános Ren
dezési Tervének felülvizsgálata: 
- Csabaszabadi 
- Nagyrét (I.) 
- Mezőmegyer 

6. A helyiséggazdálkodási 
koncepció megvitatása 

7. A Felügyelő Bizottság je
lentése 

8. A sportra fordítható pénz
eszközök tartalékalapjának pá
lyázati úton történő felosztása (I. 
félév) 

9. Hatáskörök átadása 
10. Bejelentések 
Az ülés nyilvános, mindenkit 

szeretettel várunk! 
• BÉKÉSCSABÁÉRT. A Kép

ző- és Iparművészet i Lektorátus 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármester i Hivatala igényére 
meghívásos pályázatot ír ki a 
"Békéscsabáért" kitüntető érem 
tervezésére. A pályázatra meg
hívást kap Csikai Márta és Gát i 
Gábor budapest i , valamint Var
ga Géza békéscsabai szob
rászművész. A pályázat határi
deje 1992. április 27. 

• NARANCS KLUB. III. 19., 
csütörtök: Nosztalgia Klub (ré
gi zenék - régi slágerek). A be
lépés ingyenes. 

III. 20., péntek: Dél (Szom
bathely). Belépődíj: 70 Ft (tag
ságival: 50 Ft) 

III. 21. szombat: Prosectura 
(Szekszárd). Belépődíj: 70 Ft 
(tagságival: 50 Ft) 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

• IFJUSA Gl HAZ. III. 20., pén
tek, 21 óra: Kísérleti Stúdió: Bas-
tard (Budapest). 

III. 21., szombat, 21 óra: Led 
Zeppelin-műsor: Coda együttes 
(Pécs) 

• M A T R I K U L A 

SZÜLETÉS 

Szabó Aurél István és Pető 
Csil la Emese leánya Gréta, Gu
lyás Tamás és Béres Edit leánya 
Barbara Tímea, Sándor Lajos és 
Bócz Erzsébet f ia László, Szabó 
József és Valkó Zsuzsanna Edit 
leánya Zsóf ia Tünde, Scháfer 
Márton és Kuril la Anikó Lenke fia 
Dániel 

HÁZASSÁG 

Vágási Lajos Sándor és Zi-
monyi Ilona, Bptyánszki Pál Ti
bor és Szász Éva, Vidovenyecz 
Att i la és Kardos Ildikó, Ková 
László Gábor és Dér Katalin 

HALÁL 

í_l-

Ti-
cz 

Laczó Jánosné Lőrincsik Ilo
na, Kiss Jánosné Csomós Vero
nika, Ancs in Mihályné Kátyán Ju
l ianna, Mall inger Ferencné Guly-
kés Judit, Molnár Imre, Sarnyai 
Ferenc 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap. Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcse v Szvetosz la v 
Tipográfia: Gócs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó: Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: Békéscsaba. 
Szent István tór 9. 5601. Ff.: 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 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 

V é d e k e z z e n a z s e b t o l v a j o k 

e l l e n , 

U T A Z Z O N T A X I V A L ! 

A Ske^nuU T A X I 
D Í J M E N T E S E N H ÍVHATÓ 

23 • 777 
23 • 439 

Á L L Á S H I R D E T É S 

Érettségizett, gyors- és gépírói, valamint alapvető 
számítástechnikai ismeretekkel rendelkező 

szerkesztőségi titkárnőt keresünk 

(egyelőre) félállásban. 
JELENTKEZNI 
1992. március 25-ig lehet a 25-589-c* telefonszámon. 

A városkép megőrzése és tisztasága érdekében 

T I L O S A F A L R A G A S Z 
A Polgármesteri Hivatal a választással és egyéb 
hirdetési igényekkel kapcsolatban folyamatosan he
lyez ki a sétálóutcában és a belváros frekventált 
helyein 

F I P V P I P M IDEIGLENES HIRDETÓBERENDEZESEKET 
« I O T u L C M K é r j u k hirdetményeiket 

ezeken a berendezéseken elhelyezni 
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája 

É R T E S Í T É S 

Békéscsaba Megyei Jogú Város működési területén az 
1992. évi II. törvény végrehajtására az ÉRDEKEGYEZ
TETŐ FÓRUMOK megalakultak. 
A kárpótlásra jogosultak észrevételeiket Békéscsaba, 
Szent István tér 10. szám alatt működő irodákban 
adhatják le, vagy a 23-637-es telefonon közölhetik. 
1/ Érdekegyeztető Fórum - Mezőmegyer, Béke Mg. Tsz. 

(volt MSZB Mg. Tsz.) 
Elnöke: Markó János 
A fórum irodája: Mezőmegyer, November 7. utca 9. 
(a Kondorosi Takarókszövetkezet volt irodái) 

2/ Érdekegyeztető Fórum - Csabatáj Mg. Tsz. 
(volt Lenin Mg. Tsz.) 

Elnöke: Végh László 
3/ Érdekegyeztető Fórum - Május 1. Mg. Tsz. 

Elnöke: Dr Vécsey László 
4/ Érdekegyeztető Fórum - Szabadság Mg. Tsz. 

Elnöke: Maczák János 
5/ Érdekegyeztető Fórum - Békéscsabai Állami Gazdaság 

Elnöke: Pelle László 

Pap Jánoe 
polgármester 

Ml MAR 
DÖNTÖTTÜNK 
A LEGJOBB 
MELLETT 

D E R B I G U M 

D ö n t s ö n Ö n i s ! 

LAPOSTETÓK SZIGETELÉSE, FELÚJÍTÁSA 

e r e d e t i o l a s z a n y a g g a l 

1 0 ÉV GARANCIÁVAL! 

Felvilágosítás: ÁTRIUM Kisszövetkezet 
TÓTH MIKLÓS 
Békéscsaba, Gyulai út 1. 

g | Telefon: 66/23-021 Fax: 66/26-058 

J ^ T 111II Al 
é\\WJk\\\\Wk. KISSZÖVETKEZET 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

P Á L Y Á Z A T O T H I R D E T 
a közterületeken lévő kőedények és kóőblök felújítására, növénnyel történő 
betelepítésére és annak fenntartására. 

A pályázat benyújtásának határideje: 1992. március 30. 
A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján átve
hető. Békéscsaba. Szent István tér 7. I. em. 20. sz szoba. 

P Á L Y Á Z A T 
A Városüzemeltetési Iroda meghirdeti Békéscsaba lakossági útalapjainak 
aszfaltburkolattal történő lezárását. 
A pályázat részletes kiírása átvehető a Polgármesteri Hivatal Városüzemel
tetési Irodáján 
A pályázat benyújtásának határideje: 1992. március 30. 
Békéscsaba, Szent István tér 7. 

• • • Figyelem! • • • 
Tilos a fákat engedély nélkül kivágni! 

A tilalom a város belterületén, külterületén, zártkertben, a közutak mentén, 
valamint a közút hatarától 10 m távolságon belül álló fákra is vonatkozik. Az 
engedély nélkül kivágott fák után súlyos pénzbírság kiszsabására van lehe
tőség. 
A fakivágást a 19/1992. (I. 28.) korm. sz rendelettel módosított 21/1970. 
(VI. 21.) komi. sz. rendelet szabályozza. 
Fakivágásra engedélyt kell kérni a 

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Irodájában 
5600 Békéscsaba. Szánt István tér 7. 

Kutyatulajdonosok, figyelem I 
Aki már megunta kutyáját, vagy az állat kinőtte a lakást, ne eressze 
világgá kóborolni, hanem Békéscsabán, a Kétegyházi út 30. sz 
alatti kutyamenhelyre vigye, ahol etetik, gondozzák az ebet. 
Ha felhívja a 28-197-es telefonszámot, megrendelheti 
a kutya elszállítását Az itt őrzött állatok közül vá
sárolni is lehet Érdeklődni lehet a 
Polgarmeateri Hivatal Kozlgazgatáal Irodájában. 
5600 Békéscsaba, Szánt István tér 7. 



H I R D E T M É N Y 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Cím: 5600 Békéscsaba. Szent István tér 7. 
Telefon: 66/26-366 
Telefax: 66/23-954 

Tárgy: A GERLAI WENCKHEIM kastély hasznosítása 

1 / A múemlókjellegü épület hasznosítására, megvételére - a kápolna 
nélkül, mely egyházi tulajdon - ajánlatot tehet bármely hazai 
természetes vagy jogi személy, külföldi jogi személy, illetve az erre 
a célra létrejött konzorcium. Az ajánlatot 5 példányban kell benyúj
tani a fenti címre, Domokos László alpolgármesterhez. 

2/ Az ajánlat elkészítéséhez bővebb információ adása: 
Polgármesteri Hivatal, 42-es szoba. 
Telefon: 66/23-366/156 mellék, telefax: 66/23-954 
Medovarszki János 

3/ Benyújtási határidő: 1992. június 1., 16.00 óra. 

4/ Nyilvános árverés: 1992. június 15. 
A pontos időpontról a pályázatot benyújtók külön értesítést kapnak. 

5/ A kastélyépület és a kapcsolódó parkterületek, közmúlehetóségek 
főbb adatai: 

Teljes terület 47.429 m 2 

A meglévő épület bruttó területe 2.174 m 2 

hasznos alapterület 1.633 m 2 

Épületbővítés: lehetőség bruttó 1.000 m 2 

Kapcsolódó udvar (jelenlegi) kb. 3.000 m 2 

Meglévő parkterületek 
az épület közvetlen környezete 17.794 m 2 

az őspark területe 29.645 m 2 

Közúti kapcsolat biztosított (felújítás) 100 fm 
Vízellátás biztosított, korszerűsítés 100 fm 
Gázellátás a településen nincs 

Telefonkapacitás-bővítéssel a nemzetközi távhívás biztosítható 

Becsült érték 55,6 M Ft. 
Három lakás, irodák, az épületben lévő orvosi rendelő és a tor
naterem pótlása szükséges, a becsült értéken felül. 

A közgyűlés felhatalmazása alapján: 

Domokos László 
alpolgármester 

A Menő 

Leborotvált hajú fiú, szege
cselt bőrmellény, fekete öv, 
surranó. Azt mondják rá: me
nő. Lábait hanyagul kinyújtja, 
megvető pillantásokkal sújtva 
az átbukdácsolókat. A haverok 
felnéznek rá - igen, így kell élni 
ilyen lazán, a világban csak 
magunkra figyelve valahogyan 
kiemelkedni a szürke masszá
ból, mielőtt még egészen el
nyelne. 

Zökken a busz, megáll. Az 
ajtónál kosarában 
tojást cipelve fejken
dős néni igyekszik 

L * V = 5 felszállni. A lépcső 

magas, a kosár súlyos és a 
sofőr is indulna már. 

A Menő körülnéz. Félrefor
dított fejek, órájukat idegesen 
figyelő örökké sietők, a "have
rok" árgus pillantásai - senki 
sem vette észre a néni küszkö
dését, csak ő. A választás elő
nye és terhe így az övé. A Me
nő elfordul... aztán mégis oda
csörtet az ajtóhoz, egyik kezé
ben a kosár, másikban a hálás 
néni reszkető keze. Segít leülni 
neki, s a "köszönöm fiam"-ra 
kisfiúsán mosolyog. A haverok 
- csodálkozó furcsa kérdőjelek 
- döbbenten nézik ismeretlen, 
szinte lemeztelenített arcát. 

A Menő a helyére megy. 
Nem néz körül, lábait gondo
san maga alá húzza, és még 
mindig mosolyog... 

MIKÓCZY ERIKA 

1 Gondolkodó 

Tükörvilág 

Az este egyedül volt, egy üveg konyak meleg társaságában. 
Szépen, csendben leitta magát, aztán álomba merült, és furcsákat 
álmodott. Egy keskeny, végtelennek tűnő folyosón járt a félho
mályban, ajtók hosszú sora mentén. Sorra nyitogatott be az 
üresen kongó szobákba, aztán továbbment. Hirtelen egy kalitka
szerű helyiségben találta magát. Körülnézett, a szobában nem 
volt ablak; a sarokban gubbasztó alakot pillantott meg, kezében 
könyv. Az aggastyán fölemelte fejét - két világtalan szem meredt 
rá. A reszkető kéz alatt fehér lapok fónylettek. A férfi döbbenten 
nézte az arcát: magát látta benne...? 

Hátralépett, falnak ütközött. A keze hiába matatott a kilincs! 
után... ajtó - sehol. Aztán eltűnt az aggastyán is... A szoba falainj 
pedig tükrök villogtak, s mindenhol egy világtalan arcot látott... 
Lelkében sötétség fortyogott, vakító érzelmek vulkánja robbant... 
Úgy érezte, mindennek vége... vége a világnak? Káprázó szemel 
előtt vöröses ködfoltok úsztak... Hátralépett... s átlépte a tükröt... I 

SZTOJCSEV SZVETOSZLAV 

Egyszerűen csak gratulálni 
lehet mindezekhez. 

Fenti soraim után kritikusi] 
észrevételeimet is le kell ír-j 
nőm. 

Úgy gondolom, az olvasók! 
jogos igénye, hogy minden] 
szám legalább nyolc oldalas! 
legyen! 

A megjelent sok jó írás mell 
lett is törekedni kell a még vál
tozatosabb, sokszínűbb írá
sokra, de hasznosan segítenél 
a lap színvonalát a szerzők kö
rének bővítése is. 

A további színvonalas munJ 
kájukhoz kíván sok sikert olva
sójuk: 

Hajnal Károly 

Köszönjük a biztató szava-] 
kat! A szerkesztőség törekvé-J 
se megegyezik a tisztelt olva
sónk észrevételeivel. 

A ezerk 

Tisztelt Főszerkesztő Úr! 

Hetente érdeklődéssel ve
szem kézbe a Heti Mérleget, 
amelyet igen elegáns, jól szer
kesztett lapnak tartok. 

Lapjuk szinte üdítő oázis
ként hat a különféle reklámízű 
helyi "lapocskák" elszomorító-
an gyenge kivitelezéséhez ké
pest. A lapnak stílusa van, 
mely a hirdetésekre is igaz. 

Elismerésre méltó a szedés 
és a tiszta nyomtatás munkája. 

A V I L Á G L E G K I S E B B U J S A G A 4 0 x 60 mm 

az európai polgár 
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Tisz te l t Olvasó! 

Ezúttal igazi szenzációval szol-1 
gálhatunk. Az itt látható miniújság I 
igazi! A Heti Médeg miniváltozata 
a világ legkisebb újsága!!! 

Szeretnénk, ha újságunk beke
rülne a rekordok könyvébe is. 

Tisztelt Olvasónk! 
Azoknak, akik a miniújság itt lát-1 

ható címlapját kivágva elküldik 
szerkesztőségünk címére (Békés-
csaba, 5601 Pf.: 112, Heti Mérleg 
Szerkesztősége), egy-egy mini-
Mérleget küldünk! 

A V I L Á G L E G K I S E B B U J S A G A 40 x 60 mm 


