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A fejlődés 
illúziója 

A tizenkilencedik század
ban még hitalap volt a ha
tártalan haladás utópiája, az 
emberiség bízott a tudomány
ban, tisztelte a művészete
ket, úgy tűnt, van megváltás, 
szebb jövő. A huszadik szá
zad megcsúfolta a tizenkilen
cedik század humanista ígé
reteit, diabolikus csillagképe
ket rajzolt a kor égboltjára. A 
technikai tökéletesedés pusz
tításba csapott át, az ember
fölötti ember helyett az ember 
alatti ember jött el, hogy az 
együttérzés, a másság tiszte
lete helyett a hatalmat ós az 
erőszakot tegye mindenható
vá. Az elöitéletmentesség, a 
tolerancia helyébe a kény
szermunkát és a tömeghalált 
helyezte, hogy végül rádöb
benjen, minden értelmét vesz
ti szeretet nélkül. A huszon
egyedik század küszöbén 
nem látjuk jeleit mégsem a ja
vulásnak, a megbánás és a 
vezeklés folyamatosan törté
nik, kicsit teátrálisabban, mint 
azt jó ízlésünk megengedné, 
de a pozitív eszmék helyett a 
kiábrándulás foglal területe
ket. Visszatérnek régi dog
mák, a szociális érzékenység 
elveszni látszik, a kultúra és a 
jólét nem mindenkié, csak ke
vesek kiváltsága. Már belát
tuk, hogy nincs abszolút igaz
ság, de a relativitás útvesz
tőiben nem találunk kulcsot, 
iránytűt. A jóindulat lehet 
egyedül záloga az emberibb 
életnek, ezt már a Biblia is su
gallta nekünk. De lesz-e 
erőnk a gondok közepette 
újra megnyitni szívünket a 
másik felé? 

KÁNTOR ZSOLT 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése soron következő ülését 
1995. szeptember 7-én 13 órától tadja a városháza dísztermében. Vár
ható napirend: 

Zárt ülés: 
1. Vagyoni ügyek. 
2. A Vagyonkezelő Rt. átalakításával kapcsolatos kér

dések. 
3. A piacberuházással kapcsolatos vállalkozási szer

ződés módosítása. 
4. Javaslattétel a jaminai Erzsébet mozi hasznosítá

sára. 
5. Rendőrségi ingatlanok cseréje. 
6. A Sanopharma Gyógyszer-kereskedelmi Vállalat 

vagyonátvétele, a gyógyszertárak üzemeltetési pá
lyázata, további működése. 

7. Az önkormányzati vagyon biztosítása. 
8. Tájékoztató a városi önkormányzat képviseletét el

látó személyekről. 
9. Hatósági ügyek. 
Nyilvános ülés: 
1. Tájékoztató a közgyűlési határozatok végrehajtá

sáról. 

2. Beszámoló az 1995. évi költségvetés I. félévi vég
rehajtásáról. 

3. A közterületek rendjéről szóló önkormányzati ren
delettervezet. 

4. A köztisztasággal és egyes közszolgáltatásokkal 
összefüggő önkormányzati rendelettervezet. 

5. Javaslat a város általános rendezési terve készí
tésének koncepciójára. 

6. A Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációjára, 
remediációjára készített tanulmány főbb megálla
pításai és az ebből adódó feladatok meghatáro
zása. 

7. A veszélyeshulladék-megsemmisítő mű területé
nek kijelölése. 

8. A Városgazdálkodási Vállalat átalakítása. 
9. A lakások bérleti díjáról szóló önkormányzati ren

delet módosítása, egységes szerkezetbe foglalá
sa. 

10. Bejelentések. 

A nagyszabású önkormányzati 
beruházások megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges ál
lami, illetve különböző pályázati 
pénztámogatások biztosítása. A 
csabai önkormányzat még 1992-
ben indította azt a folyamatot, 
melynek eredményekónt talán jö
vőre elkészül a Kismegyer terüle
tén épülő új, európai szintű, de
póniára alapuló, szelektív gyüjté-
ses hulladékkezelő mű. A beruhá
zás, mint ismert, több ütemben 
készül, de már az első befejezé
sével használható lesz, amire el
sősorban azért van szükség, mert 
a jelenlegi szeméttelep lassan 
megtelik, és működése nem kör
nyezetkímélő. 

A közgyűlés az idén is nem 
egy alkalommal foglalkozott a be
ruházás ügyével, és mivel az erre 
az évre rendelkezésre álló 115 
millió forint nem volt elegendő 
az építési munkák ütemes folyta
tásához, újra pályázatot nyújtott 
be a Központi Környezetvédelmi 
Alaphoz. A próbálkozást ezúttal 
siker koronázta, és a nyáron meg
érkezett a környezetvédelmi mi

nisztérium levele, mely szerint 
Békéscsaba önkormányzata 152 
millió forintos támogatásban ré
szesül. 1995-ben 106 milliót, 
1996-ban 46 millió forintot kap a 
város; az összeg nagyobb része, 

PÉNZ JÖN A HÁZHOZ 

152 milliót 
környezetünk 

védelmére 
122 millió forint kamatmentes 
visszatérítendő támogatás, amíg 
a maradék 30 milliót nem kell 
visszafizetni. 

Mint Végh László gazdasági 
alpolgármestertől megtudtuk, a 
támogatás visszafizetési feltéte
leit még nem rögzítették megál
lapodásban, de az elfogadó nyi
latkozatot már elküldték. A keret 
felhasználásának megvannak a 
különböző feltételei, most folynak 
a tárgyalások arról, hogy milyen 
módon tud az önkormányzat 
ezeknek megfelelni. Ilyen feltétel 
például az, hogy a régi szemétte

lep lezárására rekultivációs ter
vet kell készíttetni, és a lezárást 
el kell végezni az új hulladék
kezelő üzembe helyezését köve
tően. Becslések szerint a rekulti
váció mintegy 70-80 millió forintot 
emésztene fel; a felmérések meg
történtek, a tervezést meg lehet 
kezdeni és a folyamat megindul
hat. A további feltételek közül 
megemlítendő az, hogy az új hul
ladékkezelő üzembe helyezésé
vel egyidejűleg meg kell indítani a 
szelektív gyűjtést; a telep nem fo
gadhat veszélyes hulladékot, fo
lyékony szippantott kommunális 
hulladékot és üzemeltetése nem 
lehet környezetszennyező. 

A hulladékkezelő mű építése, 
úgy látszik, „sínen van", nem kell 
lassított ütemben folytatni a beru
házást, köszönhetően az alapos, 
kifogástalan technológiával meg
valósítandó, a helyi társadalom
mal egyeztetett, hosszú évekre 
szóló tervnek, melyet nemcsak 
dicséretre méltónak, de támoga
tandónak is ítélt most a miniszté
rium. 

(H . M.) 



J£EPVISELOI 

FÓRUM 

DR. FUTAKI ZOLTÁN 
képviselő 

A gyógyulás útjai 
Dr. Futaki Zoltán SZDSZ-

es önkormányzati képviselő a 
Róthy Pál Kórház és Rende
lőintézet urológusa, főorvos, 
ötödik éve tagja a képviselő
testületnek. 

- Alapvetően más az új köz
gyűlés összetétele ma. Meg
szoktam a régi arcokat és úgy 
gondolom, az előző ciklus utol
só éveiben már gördülékenyen mentek a dolgok. A jelenlegi tes
tület nem szerzett még elég rutint, olykor jelentéktelen apróságo
kon vannak viták, nagy a hozzászólási kényszer néhány képvise
lőben. Még mindig nem támaszkodunk eléggé a bizottságok 
munkájára, és a politikai tagozódás is merevebb, mint korábban. 
A nagy politikában fontos a pártérdekek ütköztetése, azonban itt 
a város érdekei az elsődlegesek, minden más kevésbé hangsú
lyos kérdés, főként ma. 

-Ama - és a holnap - Békéscsabájának léte sajnos egyre 
inkább a pénztől függ. Milyen esélyeink vannak? 

- Aki erre konkrét választ tud adni, azt megkalapolom. A vá
ros boldogulása egyrészt a központi pénzek juttatásától, más
részt a helyi pénzügyi vezetéstől függ. A kormányzat rá akar szo
rítani minden települést helyi adók kivetésére. Vannak fejlettebb 
országrészek, városok, falvak, ahol ez nem jelent nagy problé
mát, azonban a mi vidékünk egyre jobban elszegényedik, az em
berek jó része létgondokkal küzd, az adók kivetését már csak 
ezért sem támogatnám. Ami a város pénzügyi vezetését illeti, az 
kiemelkedően jó, sok válságos helyzeten segítette át Békéscsa
bát. Úgy tűnik, a jövőben is egyre nagyobb felelősség hárul rájuk. 

- A csabai kórház gyönyörű lett. Az új szárny beindítása azon
ban vegyes érzelmeket keltett néhány hónapja. Mi a helyzet ma? 

- Néhány félreértést szeretnék eloszlatni. Gyakorta mondják, 
hogy az új kórházi szárny felépítése sokba került a megyének, ez 
más intézményektől vont el pénzeket. Ez tévhit, ugyanis orszá
gos keretből épült, vagyis nem más Békés megyei intézmények
nek szánt pénzből. Tavasszal voltak viták, de az október 1-jétől 
beinduló, a tb-vel történő egyedi szerződéskötéssel a problémák 
a finanszírozást illetően is megoldódni látszanak. Minden kórház 
kap egy keretösszeget, amelyből gazdálkodhat képességei sze
rint. Célunk az is, hogy békésen működjön egymás mellett a csa
bai és a gyulai kórház, nem akarunk az ő „vizeikbe gázolni", sze
retnénk dolgozni és dolgozni hagyni, hiszen itt is és ott is meg
van a megfelelő szürkeállomány ehhez. Az új épülettömbünk va
lóban szép lett, ós emellett komfortosabb elhelyezést nyújt, a fel
szerelések, gépek is a legmodernebbek közül valók. Jó lenne, ha 
a jövőben ez lenne a természetes mindenhol. 

- Tapasztalatai szerint milyen az egészségi állapotunk? 
- Az emberek manapság nem mernek betegek lenni, így van 

ez Békéscsabán is. Mindenki félti az állását, apróbb-nagyobb ba
jaival is bejár dolgozni. Ha mégis orvoshoz kerül, gyakran prob
lémát jelent a magas gyógyszerár, közgyógyellátási igazolványt 
pedig csak kevesen, a legrászorultabbak kaphatnak. Manapság 
a létfenntartáshoz is 1 0 - 1 2 órát kell dolgozni, így a legtöbb em
ber szinte kizsákmányolja saját testét, egészségét a mindennapi 
boldogulás érdekében. Kórházba sokkal súlyosabb, „elhasználó-
dottabb" állapotban kerülnek a betegek, mint korábban. A házior
vosok erkölcsi kötelességüknek érzik, hogy megpróbáljanak min
dent a beteg gyógyulásáért, így gyakran ők is késve küldik hoz
zánk a beteget. Bízom benne, hogy ebből az egészségi állapo

tunkon is látszó gazdasági gödörből kilábalunk, és 
egészségesebben, jólétben kezdhetjük majd az új év
ezredet. 

MIKÓCZY ERIKA 
f é r j é é i 

• UNYATYINSZKI GYÖRGY-

emléktorna 
Unyatyinszki György halálának negyedik évfordulója alkalmából a 

jaminai focisták augusztus 26-án, szombaton négy csapat részvéte
lével kispályás emléktornát rendeztek. A felvonult csapatokat (Vasár
napi Dreher, Réti Bosch, Shell Rt. ós Sziszi-Szita) id. Légrádi István, 
az emléktorna szervezője köszöntötte, majd elkezdődtek a küzdel
mek. Igen színvonalas, szép, látványos focit mutattak be az ifjú-öreg 
játékosok. A gyér számú közönség nem is egyszer tapssal jutalma
zott egy-egy szép megmozdulást. 

Az utolsó két mérkőzésen egyperces gyászszünetet tartottak a 
csapatok a torna névadójának emlékére. A sportszerű, kitűnően sike
rült összecsapások után a következő eredmény született: első helye
zett a Réti Bosch, második a Sziszi-Szita, harmadik a Shell Rt. és ne
gyedik a Vasárnapi Dreher lett. A helyezés sorrendjében 5000, 3000, 
2000 forint pénzjutalomban részesültek a csapatok, míg a negyedik 
helyezett 1000 forint indulópénz-jutalmat kapott. Ezenkívül az elhunyt 
özvegye és lánya Unya-kupa néven örökös serleget ajánlott fel a leg
jobb kapusnak; ezt a díszes trófeát Nánási László, a Réti Bosch ka
pusa nyerte el és vehette át a vele járó 5000 forint jutalommal együtt. 

A díjkiosztások után közös vacsorán vettek részt a csapatok tag
jai, vezetői családtagjaikkal együtt. A kitűnően sikerült emléktorna 
befejezése után id. Légrádi István mondott köszönetet a megjelent 
csapatoknak, vezetőiknek és nem utolsósorban az igen jól működő 
Molnár Lajos és Mikó István játékvezetőknek, akik nagyban hozzájá
rultak ahhoz, hogy a mérkőzések sportszerűen zajlottak le. A részt
vevők azzal váltak el egymástól, hogy egy év múlva ismét találkoz
nak. 

A tornát a Duna Holding, a Szentesi Téglagyár és a Shell Rt. tá
mogatásával sikerült megrendezni. 

UHRIN JÁNOS 

H Í R E K 
K <s> W 0 E > § ÍRD 

• FOGADÓNAPOK. Szep
tember 8-án, pénteken dr. Simon 
Mihály jegyző, szeptember 15-én 
Pap János polgármester tart fo
gadónapot a városházán 8 és 12 
óra között. A polgármester foga
dónapjára előre kell bejelentkezni 
telefonon (452-252), vagy szemé
lyesen a titkárságon. 

• MEGHÍVÓ. Szeptember 30-
án, szombaton a medgyesegyhá-
zi iskola tornatermében kiállítás 
nyílik a volt növendékek munkái
ból. Fényképek, kézimunkák, do
kumentumok idézik fel a gyermek
éveket. A kiállításon a volt 4-8-as 
(ma Szent László Utcai Általános 
Iskola) növendékeinek néhány 
munkája is helyet kap. További 
felvilágosítást Kovács Klárától 
kaphatnak az érdeklődők. Levél
cím: 5666 Medgyesegyháza, Lu
ther u. 5. 

M A T R I K U L A 

SZÜLETÉS 

talin leánya Tímea, Molnár László 
és Krajcsovicz Krisztina leánya 
Dóra 

HÁZASSÁG 

Marik Eva és Kellé András, 
Csajbók Erika és Mochnács Zol
tán, Juhász Marianna és Juhos 
István, Gyulafalvi Erika és Szabó 
Béla, Keller Mária és Stumpf 
Ádám, Varga Edit és Szabó Béla 

E L H A L Á L O Z Á S 

Apáti István 

Zsíros János és Hanczár Kin
cső leánya Brigitta Kinga, Pauló 
Mihály és Bene Mária leánya Lil
la, Vaszkó György és Tuska Ildikó 
leánya Bernadett, Kmetykó János 
és Tarczali Erika fia Dávid, Műller 
Tibor és Sipiczki Tünde leánya Vi
vien, Kuli András ós Knyihár Ka-
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1 100 ÉVES 
az állami anyakönyvvezetés 

( 1 8 9 5 - 1 9 9 5 ) 

Eleink már évszázadokkal ezelőtt törekedtek arra, hogy a kisebb-
nagyobb közösségekre, embercsoportokra vonatkozó legfontosabb 
adatokat rögzítsék. A rendszeres személyiadat-nyilvántartás Magyar
országon a római katolikus egyház 1563-ban zárult tridenti zsinatának 
döntése alapján kezdődik. 

Évszázadokig az egyházak hatáskörébe tartoztak állami jellegű 
közfunkciók, így többek között az anyakönyvek vezetése is. Azonos 
vallásúak esetén nem jelentett problémát a gyermekek keresztelése, 
beírása, azonban vegyes vallásúak esetében egyre több súrlódás volt 
tapasztalható. A XIX. század vége felé a kormányzat rámutatott, hogy 
fontos lenne Magyarországon is a polgári átalakulás egyik jelentős té
nyének számító állami anyakönyvezés megteremtése, azonban a le
bonyolítást ellenérvek sora késleltette. Maga I. Ferenc József is - aki
nek előzetes jóváhagyása nélkül törvényjavaslatot a képviselők elé 
nem terjeszthettek - ellenezte ezt a lépést, akárcsak a Vatikán, vagy 
a hazai katolikus egyházi vezetés. 

A minisztertanács végül is 1893. január 26-án kezdte tárgyalni a Hi-
eronymi Károly belügyminiszter által előterjesztett anyakönyvi törvény
javaslatot, amely megvalósítása mellé állt az emigrációban élő Kos
suth Lajos is. A parlament vitája erőteljes politikai vihart kavart, a temp
lomokat és az utcát egyaránt megmozgató tömegdemonstrációkat, 
tüntetéseket eredményezett. Végül 1894 áprilisától folyamatosan az ál
lami anyakönyvezés mellé álltak a képviselők, december 9-én pedig I. 
Ferenc József is jóváhagyta, szentesítette a törvényt. 

Az ily módon törvényerőre emelkedett 1894. évi XXXIII. tőrvénycikk 
kimondta, hogy a „születések, házasságok és halálesetek közhitelű 
nyilvántartására és tanúsítására kizárólag a jelen törvény értelmében 
arra hivatott közegek által vezetett állami anyakönyvek szolgálnak". A 
törvényi és technikai előkészítés után 1895. október 1-jén indult Ma
gyarországon az állami anyakönywezetés. 

Napjainkban az anyakönyvek vezetése, az anyakönyvi ügyintézés 
a polgármesteri hivatalok kompetenciájába tartozik. Békéscsabán há
rom anyakönyvvezető, Mátyás Erzsébet, Túrák Károlyné és Vaverka 
Rudolfné vezeti a születési, házassági és halotti anyakönyveket. Ada
taink beírásán, kivonatok kiállításán kívül másolatokat adnak ki, foglal
koznak az apa nélkül született gyermekek családjogi helyzetének ren
dezésével, az örökbefogadással és honosítással kapcsolatos anya
könyvezéssel. A névváltoztatások ügyintézését, külföldön történt szüle
tések, halálozások hazai anyakönyvezésének előkészítését is ők vég
zik, és közben folyamatosan történik az anyakönyvi adatok számító
gépre vitele. 

Az anyakönywezetők munkájának leglátványosabb része a polgári 
házasságkötés. Szombatonként váltják egymást, és gyakran tízszer, ti
zenötször is elismétlik aznap: „Kijelenti-e ön...", bár úgy mondják, pár 
éve még több házasság köttetett... 

Nagy, megsárgult lapú, cikornyás betűkkel írt anyakönyvek őrzik 
elődeink adatait, és valamelyikben benne vagyunk mi is. A könyvek az 
irattárba kerülnek, nem selejtezhetők, és a bennük lévő adatokról sem 
szerezhet bárki információt. Az anyakönyvek riasztóval és tűzjelzővel 
ellátott iratszekrényben tárolják életünk legfontosabb adatait - akkor 
is, amikor mi már múlt idő leszünk. M I K Ó C Z Y E R I K A 

Ha valami baj van, ha nem tudja 
kinek elmondani, ha úgy érzi, hogy 
minden összejött, vagy egyszerűen 

m beszélgetni szeretne, hívjon minket: 

telefonos LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 

50? 

441 -300 
HÍVHATÓ 19.00-7.00 ÓRÁIG. 

Ha valami baj van, ha nem tudod 
kinek elmondani, ha úgy érzed, hogy 
minden összejött, vagy egyszerűen 
beszélgetni szeretnél, hívj minket: 

TELEFONOS LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT TINI 
447-750 
HÍVHATOD ISKOLAI NAPOKON 16.30-19.30 ÓRÁIG. 

GONDOLKODÓ 

Háború, napszemüvegben 
Az őszi nap bágyadt sugarai borongós íelhők labirintusában 

vesztegelnek, hűvös szürkeség terjeng az ostromlott város fölött. 
A zsúfolt piac közelében gránát csapódik be - jajveszékelés, 
kétségbeesett segélykiáltások, minden csupa vér, a túlélők ma
guk elé tuszkolva a sebesülteket és a holtakat a búvóhelyekre 
menekülnek. 

A csöndes, kihalt utcán két húsz év körüli, miniszoknyás lár\ 
sétál a senki földje irányában. A fekete hajú időnként fel-felnéz a 
távolban magasodó hegy homályban úszó körvonalaira, a szőke 
pedig egykedvűen törii napszemüvegéről a pod. Nem szólnak 
egymáshoz, hisz nem tudni, még meddig él a csönd varázsa. 

A várost addig lövik majd, míg létezik. 
Még ezután is, hisz senki nem meri megközelíteni. 
A mesterlövészek célba veszik a lányok meztelen lábait... 
Csak semmi erotika... Nem születhetnek pogányok a tálakon 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

• H I R D E T M É N Y * 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 

értesíti a város lakosságát, hogy 
a házaspárok és gyermekes egyedülállók első lakásának 

megszerzéséhez kamatmentes támogatást nyújt. 
A támogatás részletesebb feltételeiről a polgármesteri hivatal ad tájé
koztatást ügyfélfogadási időben a városháza földszint 10. számú szo
bájában. A támogatási kérelmeket 1995. szeptember 15-ig lehet be
nyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon, a bejelentett igé
nyek ezen időpont után kerülnek elbírálásra. 

F E L H Í V Á S ! 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 
ADÓCSOPORTJA 

felhívja az adózók figyelmét, hogy 

az 1995. II. félévi gépjárműadó (súlyadó) és a helyi adók 
(vállalkozók kommunális adója, helyi iparűzési adó, 

gazdasági tevékenység célját szolgáló építmény adója) 

P Ó T L É K M E N T E S B E F I Z E T É S I H A T Á R I D E J E 
1995. szeptember 15. 

Késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától késedelmi 
pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a 
felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszere
sének 365-öd része. 

A nagyarányú gépjárműmozgásra való tekintettel tájékoztatjuk a 
gépjármű-tulajdonosokat, hogy mindennemű változást az adóha
tósághoz is be kell jelenteni. 

1. A változást követő 15 napon belül kell bejelentést tenni: 
a gépjárműadó-kötelezettség esetén a gépjármű azonosító 
adataiban bekövetkezett változásról (pl. vásárlás, rendszám 
változása). 

2. A változást követő 30 napon belül kell bejelentést tenni: 
- a gépjárműadó-kötelezettség évközi megszűnése esetén, 

vagyis ha a rendőrség a gépjárművet a forgalomból kivonta; 

- ha bekövetkezett a gépjárműadó mentessége (pl. muzeális 
értékű lett, vagy kizárólag tömegközlekedési célra használ-

• fák); 

- ha bekövetkezett a tulajdonos adómentessége (pl. mozgás
korlátozott lett a tulajdonos); 

- ha lejárt a gépjármű ideiglenes forgalmi engedélye. 

Bővebb felvilágosítás az adócsoportnál. 
Cim: Békéscsaba, Dózsa Gy. u. 2. • Telefon: 322-255 

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.30-12.00, 12.30-17.00, 
kedd: az ügyfélfogadás szünetel, 
szerda: 8.30-12.00, 12.30-16.00, 
csütörtök: 8.30-12.00, péntek: 8.30-12.00 



A 319/1994. (VII. 7.) közgyű
lési határozat alapján elkészült 
a Kétegyházi úti hulladéklerakó 
rekultivációjára, remediációjára 
és a depóniában található ve
szélyes hulladékok ártalmatla
nítására vonatkozó tanulmány. 
A tanulmányt a Békés-Plánum 
Kultúrmérnöki Kft. a Budapesti 
Műszaki Egyetem közreműkö
désével készítette el, amelyben 
eredményeit 

A Kétegyházi úti hulladéklerakó 
rekultivációjára, remediációjára 

készített tanulmány főbb 
megállapításai és az ebből adódó 

feladatok meghatározása 
a korábban készült vizsgálatok 

megállapításait megerősítette, illetve helyszíni méré
sekkel és laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítette, pontosította. 

I. A t a n u l m á n y fontosabb m e g á l l a p í t á s a i 

A hulladéklerakón elhelyezett és kezelt hulladékok mennyisége 
meghaladja az 1,2 millió irfi-x. A hulladéklerakót érintő és a felüle
tén átszivárgó 30-60 ezer m3/év csapadékból származó vízmennyi
ség jelentősen szennyezi a talajt, a felszíni és a felszín alatti víz
készletet. A talajvíz átlagosan -0,60 m-en, illetve esetenként a fel
színen van. A depóniából a vízzel eltávozó oldott környezetszeny-
nyező anyagok mennyisége 60-120 t/év, amely tartalmazza a tele
pen illegálisan elhelyezett veszélyes hulladékokból származó olda
tot is. A rekultiváció során ennek a környezetkárosító hatásnak a ki
küszöbölése jelenti a legnagyobb feladatot. 

A depóniában - mintegy 1000 m^es területen - található arzé-
nes szennyezés ártalmatlanítása a legszakszerűbben és legolcsób
ban a rekultiváció megvalósításával oldható meg. A rekultiváció 
megvalósulásával a problélma megoldása külön beavatkozást nem 
igényel. 

A t a n u l m á n y b a n bemutatott l e h e t s é g e s m e g o l d á s o k : 

1. E g y s z e r ű „ s z a r k o f á g " k i a l a k í t á s a . 
E megoldás lényege a lerakó lehető legnagyobb mértékű lezárá
sa. Ezt a depónia szigetelő résfallal történő teljes körülzárásával, 
a csurgalékvíz kifolyásának megakadályozásával lehetne elérni. 
Ennek a műszaki védelemnek a legnagyobb akadálya, hogy a 
területen a talajfelszínhez közel megfelelő vízzáró réteg nincs, 
ezért a résfalat nagy mélységbe kellene lemélyíteni. Ez a megol
dás műszakilag is problémás és jelentős a kivitelezés költsége. 
Továbbá a természetes talajvízmozgást akadályozná, ezért a ta
lajvízszint változásának ellensúlyozására további beavatkozásra 
lenne szükség. 

2. A k ö r n y e z e t „ k i s z á r í t á s a " . 
E megoldás lényege a depónia lehető legnagyobb mértékű teljes 
víztelenítése, szivárgó rendszerrel. E módszer alkalmazásával a 
lerakóba kívülről nem juthatna víz, a depóniában keletkező csur-
galékvizet kezelni kellene. A megoldás hátránya, hogy a hulla
déklerakó tágabb környezetének vízháztartása károsodna, vala
mint a költségek is magasak lennének. 

3. D e p ó n i a alatti „ v í z t ö l c s é r " l é t r e h o z á s a . 
E megoldás lényege a lerakó környezetében depresszió létreho
zása talajvízszint-csökkentő kutak szivattyúzásával, így a depó
niából eddig kikerült szennyeződések a lerakóba visszaáramol
nának, így a hatásterületről szennyezett víz a környezetbe nem 
kerülne. A megoldás hátránya, hogy a 10-20 évig tartó folyama
tos szivattyúzás költséges, továbbá túlzott a beavatkozás a terü
let vízháztartásába. 
A felvázolt megoldások mindegyike segítene abban, hogy a kör

nyezet szennyeződése nagymértékben csökkenjen, de ugyanakkor 
mindegyik megoldás maga is káros környezeti hatásokat idézne 
elő. Kiegyensúlyozott, jó és gazdaságos megoldásnak a tanulmány 
a három változat kombinált alkalmazását javasolja. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI J 0 G U VAROS ÖNKORMÁNYZATA 

bérleményként hasznosítja a tulajdonát képező, 
Szabadság tér 11-17. szám alatti és az Irányi utca 4-6. szám alatti 

irodahelyiségeit. 

Érdeklődni lehet a polgármesteri hivatal 
vagyonkezelő irodáján (Békéscsaba, Szent István tér 7.), 
telefon: 452-252. 

A k o m b i n á l t v é d e l m i rendszer 
l é n y e g e : 

A közelítően zárt kombinált vé
delmi rendszer a talajvíz áram
lására merőleges szigetelő rés
falból, a depóniát övező drén-
szivárgóból, a hozzá kapcsoló
dó drénvízátemelőből, a csur
galékvíz depóniában tartására 
szolgáló mélykutakból és a hoz

zájuk kapcsolódó vízkezelő rendszerből áll. A 3-5 m mélységű, 
részleges, 900 m hosszúságú és olcsó anyagú szigetelő résfal kia
lakítása a depónia DK-i oldalán a talajvizáramlás irányára merőle
gesen történne. A természetes talajvíz szabályozásásra a depóniát 
körülvevő drénszivárgórendszer szolgálna. A depónia alatti talajvíz 
csökkentésére legalább 2 db mélykút kialakítására lenne szükség. 
Ezzel a kombinatív megoldással a depóniában lévő veszélyes 
anyagok (olaj, arzén, nehézfémek) további környezetszennyezése 
jelentős mértékben lecsökkenthető, illetve kizárható. A kombinált 
védelmi rendszerhez kapcsolódóan megvalósulna a külső és a de
pónia tér alatti talajvíz monitor rendszere, valamint a depónia ter
mőfölddel való lefedése. A tanulmány szerint a hulladéklerakó víz
védelmi rendszere, a depónia letakarása és a monitoringkiépítés ki
vitelezésének (tervezés, építés, szerelés, földmunkák, lebonyolítás) 
becsült költsége áfa nélkül 70 millió forint. 

A tanulmányterv megállapította, hogy a hulladéklerakó térségé
nek környezeti állapota a kölcsönhatások miatt csak a térségben 
lévő valamennyi környezeti hatótényező figyelembevételével javít
ható. Ezért a hulladéklerakó és a Nádas lecsapolócsatorna prob
lémájának megoldása egymástól elválaszthatatlan, a kialakult kör
nyezeti ártalmak felszámolását együtt kell kezelni. A tanulmány 
költségbecslése szerint a Nádas lecsapolócsatona iszapkotrása és 
a felszíni vízelvezetési rendszer korrekciója további 6 millió forint + 
áfa költséget jelentene. így a környezetvédelmi probléma tanul
mányban leírt módon történő komplex megoldása 76 millió forint + 
áfa ráfordítást igényelne. 

II. A r e k u l t i v á c i ó v a l kapcsolatos feladatok 
A Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációját a jelentős környe

zetterhelés megszüntetése miatt, valamint az új hulladékkezelő mű 
központi támogatásának - a Környezetvédelmi és Területfejleszté
si Minisztérium által meghatározott - környezetvédelmi feltételrend
szerének teljesítése érdekében legkésőbb az új hulladékkezelő mű 
üzembe helyezését követően el kell kezdeni. Figyelemmel a várha
tó költségek nagyságrendjére, indokolt a feladatokat szakaszosan 
- mintegy három év alatt - megvalósítani. 

A feladatok ü t e m e z é s e é s b e c s ü l t k ö l t s é g e i : 
1. A szakmai követelményeknek megfelelő, a környezetvédelmi ha

tóság által jóváhagyott környezetvédelmi rekultivációs terv és 
környezeti hatástanulmány - független szakértők bevonásával -
történő elkészítése. Becsült költség: 1 millió 200 ezer forint. 

2. Tételes költségszámítással alátámasztott rekultivációs kiviteli 
terv készítése és engedélyeztetése a környezetvédelmi hatóság 
által jóváhagyott környezetvédelmi terv alapján. Becsült költség: 
2 millió 500 ezer forint. 

3. A költségek és a források ismeretében a kivitelezés ütemeinek 
meghatározása, illetve pontosítása. 

4. A rekultiváció finanszírozására, külső pénzeszközök bevonása 
érdekében pályázatokat kell benyújtani a különböző állami szer
vekhez, központi pénzügyi alapokhoz és alapítványokhoz. A he
lyi erők bevonása érdekében megfelelő koordinációs tevékeny
séget kell végezni. 

5. Az átmeneti időszakban a hulladéklerakót a környezetvédelmi 
előírások szigorú betartásával, a rekultiváció irányába hatóan 
kell üzemeletni (tereprendezés, földtakarás). 

• Aerobicfoglalkozások szeptember 12-től hetente keddi és csütör
töki napokon 18.30-tól 19.30 óráig a Lencsési Közösségi Házban. 
• Jóga kezdőtanfolyam indul a Lencsési Közösségi Házban. A 24 
órás képzés keretében a jóga elméletével és alapfokú gyakorlatai
val ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Foglalkozások: szombati 
napokon 15-től 17 óráig, részvételi díj 1700 Ft/fő, jelentkezési határ
idő: szeptember 29. 



í , 

1ARODNOSTNA 
l O Z A I K A M Milí Citatelia! Cez leto ste sa nestretli s nasimi ciánkami, pretoze aj my sme 

sa Irosku oddychovali. Od tohta císla sa opál stretneme na 
stranách „íllych novín" kazdy mesiac. Studentom a pedagógom prajem vel'a sily k novému 
skolskému roku! Prosím Vás, milí citatelia! Kedmále nejaké pripomienky k nasém clánkam. pos-
lite Nám to, aby ste aj s tym pomohli nasu prácu. Prosím aj tych, ktori majú clánky, príl>ehx. 
rozprávky atd, ktoré by publikovali. poslile Nám! Öakujem peknc. V nasom dnesnom clsle Vám 
ponúkame clánky : leta. 

XXX. Folklórne slávnosti pod PoFanou 
Detva 1995. 

Mesto Dctva jc znűma nielen z fujary alcbo krásnej Pofany. Rok éo rok 
chodia sem mladí i starsí z celého Slovenská, ba aj zo zahraniéia, aby sa 
zúcastnili na Podpol'anskom feslivale. 

V tomto roku dclvanéania a ich hostia oslávili festival trosku inak, nez 
k tomu sme sa uz privikl i . Totiz teraz otvoril i svoje brány folklórne sláv
nosti |K)d Pol'anou 30. krát. 

Prvy festival hol organizovany na mesLskom kúpalisku, nedaleko dnes-
ného javiska. Od tych cias vsak festival vyrástol, presúllil sa do amfileatru, 
ktorcho prírodnú secnériu umocnuje rázovitá drevená architektúra. 

V tomto roku sa uz tridsiaty raz rozzvuéilo okolic delvianskcho amfite-
atru melódiami l'udovych hudieb. tancov, gajd, fujár. roztocilo sa vírivé 
kolo l'udovych tancov. 

Tohorocné slávnosti otvoril predseda Národnej Rady Slovenskej repub-
liky. Ivan Gasparovic. 

Po slov pána Gasparoviéa sa ozval z.námy signál s fujarou, co znamena-
lo otváranie slávnosti. 

Hostí i divákov privítali - ako sa to patrí pre hostitel'a - so svojimi 
tancami domáce lancéné skupiny z Dctvy a jej okolia. 

V druhej casti veéerného programú sme sa oboznámili so zvykmi na 
Betlehcma, v prednese betlehcmskych skupín i, okolia Detvy. 

Pocas troch dní sme boli aj na svadbe. kde sme sa oboznámili s Hore-
hronskymi a Detvianskymi svadobnymi zvykmi. Folklórne skupiny z tych 
okrasov nám zatancovali a zaspievali svadbu tak, ako to bolo dakedy. Na 
pytaéky a na sobás prisli s zivymi kőnmi. co bolo ozaj zaujímavé. 

Druhy den sme mohli povandrovaf s clenmi detskych súborov Dumbier 
L Liptovského Mikulása, so Zorniékou zo Zvolcna, Malym vláéikom z Prc-
vidzie a Hviczdickou z Hrinovej. 

Pod Pol'anu prinicsli pozdrav aj zahraniéní úéastníci Akadcmického 
Zvolcna 95.. vysokoskoláci z Ciech, Pol'ska, Bulharska, Talianska. Chor-
vatska. 

Seenicky program súborov i skupín zahraniénych Slovákov pri prílczi-

losti 250 vyrocia príchodu predkov svojich na Dolnú Zcm - ako to byva 
kazdy rok - sa zaéínal v ncdcl'u o 10. hodinc, pod názvom „Vcrnosi k 
svojeti". V programé, ktory tvoril súéasf Matiéného svetového festivalu slo
venskej mádeze a ktory pripravil odbor medzinárodnych vzrahov Matice 
Slovenskej, pod réziou Igora Kovaéoviéa. Slovákov v Madarsku reprezen-
tovali dve skupiny. Speváeky zbor Dúha z Budapesti, ktori zaspievali krás-
nu kyticu slovenskych l'udovych piesní, a folklórny súbor Ro/.maiín i 
Venarcu. Oni nám zatancovali svadbu. 

V závercenom galaprograme vystupoval aj domáci folklórny súbor. Po-
poludní, po galaprograme sa ozvala fujara, éo znamenala koniec pod-
pol'anskych slávnosti 1995. 

Tohoroéné slávnosti boli takpovediac ovel'a zivsí nez predtym. Svédéi o 
tom aj éíslo divákov. ktorích pocas troch dní bolo okoló 20 tisíc. Odzr-
kadl'ujc sa aj v tom, ze mohli sme vidief ovel'a viac tancov a mohli sme sa 
kochaf vo viacerych vystavách o folklórnom zivote tohto okolia. V tomto 
roku sme sa mohli zúéastnif na siestich vystavách. Medzi inymi bola tu 
vystava vytvarného artefaktu Folklórnych slávnosti pod Pol'anou v Detvc, 
biografická vystava ,2x> zivota Antona Medveckého". atd. 

Samozrejme tento rok festival bol ovel'a slávnostnejsí, ako sa to patrí k 
30. narodeninám tohto podujatia. 

V slredc augusla nasa zupa bola miestom III. 
Medz.inárodného národopisného tábora, do klorého 
prisli hostia z Rakúska. z Ncmecka. z Rumunska. z 
Dánska a samozrejmc aj zo Slovenská. 

V malom meste nasej zupy, v meste Békés sme 
mali moznosf rozprávat sa so Stcfanom Bubanom, 
známym maliarom po eclej Europc ba aj v Madar
sku. 

- Ako ste sa dostali do Békésskej zupy? 
- Pred niekol'kymi rokmi som sa zúéastnil ako 

élen delegácic Matice Slovenskej a navstívili sme 
aj Békéssku Cabu. 

Tu som mai moznosf zoznámifsa aj s tunajsími 
umelcami a samozrejme po sretnulí sa zacala urci-
lá spolupráca s tunajsími vytvarníkmi. Poéas poby-
tu v Békésskej Cabe som pozval umelcov do Tre-
bisova na spoloénú medzinárodnú vystavu. Po tom
to stretnutí som mai pred dvoma rokmi samostatnú 
vystavu v Békésskej Cabe. No a rad stretnutí sa 
pokraéoval s návstevou Trebisova, kde som mai 
moznosf oboznámif sa s dal'sími umelcami. Pomo-
cou novych priatel'stiev som sa dostal do tohto tá
bora. 

Na nasu olázku, ako sa cíli v táboré, pán Bubán 
od povedál: 

- Ja sa tu cítim príjemne. Napriek tomu, ze ne-
vicin po Madarky, mám tu vel'a priatel'pv. Kazdy 
den nickto spríjemní mój pobyt, co sa tyka aj jazy-
kovej stránky. Touto cestou by som pozdravil 
vsetkych mojich milych krajanov v Békésskej Ca

be a v okolí. Tesím sa na slretnutic s nimi aj na 
inych akciách. 

Prelo som poslal moju prihlásku do tohto tábo
ra, lebo som vedel, zc sa tu budem dobre cítif. Tu 
sú vytvorené pracovné podmicnky takpovediac 
„prialel'ské". 

- Kedze sme uz pri práci, povedzte nasim cita-
tel'om. aké obraz.y mal'ujete? 

Národnostny tábor 
v meste Békés ] 

Predovsctkym mal'ujem olejomal'bu. Vo svo
jich obrazoch sa zameriavam hlavne na pocity hu-
dobné, na hudobné zvlásinosli a impresic. Kedze 
hudba je viac abstraktná. teda aj ja abstrahujem rc-
alitu. Moje obrazy sú viac vyjadrcním mojich poci-
tov. 

- Pri mal'ovaní poéúvale hudbu a tak pracujete? 
Samozrejme, ze k hűdbe mám vzfah. A to nie

len preto. lebo som aj spieval pred niekol'kymi 
rokmi v nasom národnom zbore, ale rád pocúvam 
hudbu aj pri mal'ovaní, pretoze jc mojou inspiráci-
ou. 

- V tomto táboré pracujete v osobilnom prics-
tore, v druhej budove. Ste tu sám, nie je okoló vás 
nikto. Boli tu laké podmicnky, alebo radsej pracu
jete osobitne? 

- Nie je to mojim zvykom, ale skör mi vyhovu-

je aj jedno, aj druhé. Priamo v táboré jc dosf vel'a 
umelcov. Kazdy umelec potrebuje uréity kl'ud pre 
svoju prácu.teda som si radsej zvolil laké pracovis-
ko. No ale samozrejme, ked skonéím moju prácu, 
idem do druhej budovy k ostatnym umelcom tros
ku sa popozíraf a porozprávaf. 

- Poéas tábora ste mal'ovali viac obraz.ov. Aky 
osud budú maf obrazy? 

- Este neviem. Dva obrazy mám odovzdaf ma-
jitel 'ovi tejto galerié a rád by som nicco odniesol aj 
domov. Ked tu vznikne taky obraz, éo sa mne mi-
moriadne páéi, ten by som rád videl aj na mojej 
vyslave v Snine. 

- Povedali ste, ze pred dvoma rokmi ste mali 
samostatnú vystavu v Békésskej Cabe. Plánujete 
nejakú akciu v budúcnosti v nasom meste? 

-Áno. V jeseni bude v Békésskej Cabe olvore
ná vystava, pretoze Umclecká beseda usporiada sa
mostatnú vystavu slovenského vytvarného umenia. 
Vystavené obrazy budú darované novovz.niknutej 
Slovenskej galerié v Békésskej Cabe. 

Samozrejme Stcfan Bubán by bol este pokraéo
val v rozhovoru, ale Biedzi tym sme presli do inej 
budovy tábora, kde ho éakali jeho kolegovia a pri-
atelia, ktori sa dali do rozhovoru so slovenskym 
maliarom z Trebisova. 

Redaktorka: 
NATÁLIA LOPUáNÁ 



SZŐNYEG K E R Á M I A 

L A K Á S F E L S Z E R E L É S 

zöld, fehér, barna, ezüst színekben, 
háromféle méreben. 

Gyapjú szőrmeszőnyeg, rongyszőnyeg. 

Gyapjú ágynemű-garnitúra, díszpámák. 

Textil konyhai kiegszítők, ajndéktárgyak. 

Kerámiák, angol eredetű kézzel varrott textíliák 
(Patchwork, ejtsd: Pecsvörk). 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, 
szombaton 9-12 óráig. 

5600 Békéscsaba, Bertóthy udvar 4. 
Telefon/fax: 448-454 

Az Unicon ruhagyárral szemben. 

az F M 8 8 , 9 MHz-en 
START R Á D I Ó 1 .45-13 .45 

RÓNA R Á D I Ó 1 3 . 4 5 - 1 9 . 4 5 

DÉLKELET R Á D I Ó FBI Produkció 1 9 . 4 5 - 1 . 4 5 

Vasutas 
M Ű V E L Ő D É S I H Á Z 

9-én 19 órától HEVESI IMRE „Tanévnyitó buli" koncertje 
kerül megrendezésre. 

16-17-én 9-16 óráig arolotanfolyam. 
30-án a Nosztalgia Vasutas Nyugdíjasklub zenés-táncos 

névnapi összejövetelt tart. 

A MARIANN BALETTISKOLA 
meghirdeti a kezdő (5 éves kortól) és haladó 

klasszikus balett csoportjainak beiratkozási időpontját és helyét. 

Időpont: 1995. szeptember 7. (csütörtök) 16.00-19.00 óráig, 
1995. szeptember 8. (péntek) 16.00-19.00 óráig. 

Helye: a Szigligeti Utcai Óvoda tornaterme 
(Békéscsaba, Szigligeti u. 3.). 

Szeretettel hívja és várja az érdeklődőket: 
VARGÁNÉ S Z O K O L MARIANN 

balettmester 

| C3ASAT— 

F I H A 
D e r k o v i t s s o r 2 . 

T e l e f o n : 6 6 / 3 2 5 - 2 1 1 
• 40 órás Silva-féle agykontrolltanfolyam lesz 1995. október 20-21-

22-23-án, naponta 9-19 óráig (a jegyek ára 6900 Ft, diákok és 
nyugdíjasok 1000 Ft, házaspárok egyik tagja 500 Ft kedvezményt 
vehet igénybe), előadó: Dómján Gábor; 

• agykontrolltanfolyam gyermekeknek, 8 és 16 év közötti résztvevők
nek október 22-23-án (a jegyár 3900 Ft), oktató: Bakos Koméi; 

• október 10-én 17 órától Dómján Gábor minden érdeklődőnek - díj
talan belépéssel - előadást tart az agykontrollról; 

• ismétlők számára találkozó lesz október 19-én 17 órától. 
A tanfolyamokra jegyek elővételben az ifiház péztárá-
ban munkanapokon 8.30-tól 11.30-ig és 12.30-tól 16.00-
ig (pénteken 15-ig) válthatók. 

HETI MOZIMŰSOR 

1995. szeptember 7 - 1 3 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15.45 óra: 

17.45 és 20.00 óra: 

22.00 óra: 

Walt Disney: CSIPKERÓZSIKA 
(magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 

MINDÖRÖKKÉ BATMAN 
(amerikai kalandfilm) 

STAR TREK: NEMZEDÉKEK 
(amerikai sci-fi) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

17.00 és 19.00 óra 

21.00 óra: 

STAR TREK: NEMZEDÉKEK 
(amerikai s c i - f i ) 

MINDÖRÖKKÉ BATMAN 
(amerikai kalandfilm) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

18.30 óra: 

20.30 óra: 

Luc Besson: NIKITA 
(magyarul beszélő francia krimi) 

Brigit Fonda: CAMILLA 
(amerikai road-movie) 

HETI FILMAJÁNLAT 

STAR TREK: NEMZEDÉKEK 
Színes, feliratos amerikai sci-fi-akció 

A történet a U.S.S. Enterprise NCC-1701-B avatásával 
kezdődik, melyet kővetően a legendás James T. Kirk kapitány 
rejtélyesen eltűnik. Hetvennyolc évvel később a Jean-Luc Pi-
card parancsnoksága alatt hajózó Enterprise NCC-1701-D 
vészjelzéseket fog egy távoli kutató űrállomásról. 

Mint később megtudják, egy elkeseredett tudós félelmetes, 
újfajta fegyvert fejlesztett ki, melyet őrült tervéhez kíván föl
használni. Picard kapitánynak meg kell találnia az egyetlen 
embert, aki segíthet neki, egy férfit, akit mindenki halottnak 
hisz: James T. Kirköt. 

Milliók sorsa és az egész világegyetem jövője múlik kette
jükön... 

„Az anyukám azt mondta, hogy az 
élet olyan, mint egy nagy pizza, nincs 
olyan nap, hogy ne ehetnél belőle le
galább egyet. Mondjuk én a hambur
gert is nagyon szeretem, meg a fi
nom csirkefalatokat is. Hmmm, ja! 
Most már házhoz is szállítják. Telefo
non lehet megrendelni, a 326-421-es 
számon." 

CSIRKEFOGÓ GvQRSÉTKEZÖ 
• Csirkefalatok 
• Hamburgerek • Frissensültek 
• Köretek, saláták, desszertek • Üdítők 

MOZI PIZZÉRIA 
• Pizza • Pincho • Flekkenburger • Calzone • 

H é t f ő - s z o m b a t : 11.30-15.OO-ig, 18.00-21.OO-ig 
mmommmmmtamftks KISMOTORRAL I I IIIIIHH im iiiimi H 
„Az élet nem habos torta, hanem egy pizza, egy igazi mozis pizza" 

(VIRÁG ÁRPÁD JR.) 

1 Jede meleg italok 

1 Muffins • Üdítők 

• L B L K f t . 
; 5 6 0 0 B é k é s c s a b a , 

ÉPÍTKEZŐK, F I G Y E L E M ! 
L a k ó - é s k ö z é p ü l e t e k 

t e r v e z é s e , k i v i t e l e z é s e . 

Érdeklődjön a következő telefonszámokon: 
66/328-195, 326-421. 

I r á n y i u . 1 0 . 



H E T I M É R L E G H I R D E T É S H I R D E T É S H I R D E T É S H E T I M É R L E G 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság tér 1 - 3 (nagyposta). Telefon: 4 4 7 - 5 6 3 

é v e s a &kwwiál T A X I 
Legyen Ön is 

a törzsutasunk - így 
olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS -
MEGBÍZHATÓ. 

Személy-, 
teherfuvarozás, 

autómentés. 

444-777 • 45-45-45 

MIÉRT NEM VÁLASZTJA A LEGJOBB 
LEHETŐSÉGET? 

Szolgáltatásokról, árucikk-beszerzési forrásokról 
ingyen tájékozódhat a 

»SÁRGA T E L E F O N " INFORMÁCIÓSZOLGÁLAT 

6 6 / 3 2 5 - 7 6 9 
telefonszámán hétköznap 8-18 óráig. 

Tisztelt ismeretlen Vállalkozó! 
Az Ön cégét is tudjuk ajánlani, amint közli velünk adatait! 

Jíocz & Medvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

Rádiótelefon: 
06-60/388-404, 06-60/301-404 

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

NYOMDA 
Termékismertetők, 

címkék, szórólapok, 
névjegyek, 

nyomtatványok, 
meghívók és egyéb nyomdai 

termékek 
tervezése, kivitelezése - továbbá 

FÉNYMÁSOLÁS. 
Kedvezó árak, rövid határidő. 
INTERTECHNIKA NYOMDA 
Békéscsaba. Józsel A. u, 2-4. 

(megyeháza) Telefon: 66/441-141 

©som©© 
• Ágybetétek 3000 Ft-tól 
• Franciaágybetét 4550 Ft-tól 
• Gyermekágybetét 950 Ft-tól 
• Mikroplüss 750 Ft-tól 
Szlvacspárnák, apri'ték. textíliák. 
Eladás, méretre vágás, bevonás. 

BÉKÉSCSABA, EÖTVÖS U. 4. 
TELEFON: 321-520 

HIRDETŐINK 
f igyelmébe! 

A keretes hirdetéseket pénteken 
déli 12-ig, az apróhirdetéseket 
hétfőn 9-ig adhatják le a szerkesz
tőségben (Szent István tér 9.), 
vagy a Gyorsnyomdában (Sza
badság tér 1-3., nagyposta). 
Az apróhirdetés díja 20 Ft/szó. 

ÍOLKSWAGEN 
a r a g é 

B É K É S C S A B A 
Szabó Dezső u. 40. (volt Sallai) I 

Volkswagen és Audi 
típusú személy- és 
tehergépkocsik javítása, 
alkatrészellátással. 

TOTÁL kenőanyag 
FORGALMAZÁSA 

Viszonteladóknak 
kedvezmény! 

• APRÓHIRDETÉS • 

Garzon ingatlanközvetítés: Wlassics 
sétány 3. Telefon: 448-350. 
2 szobás, felújított, erkélyes lakás ela
dó. Telefon: 452-692. 
Nyugati kertvárosban a Pongrácz u. 
35. számú, 160 m*-es új ház eladó. 
Irányár: 4 millió 600 ezer forint. Tele-
Ion: 06-60/384-828. 
Békéscsabán, a belvárosban 95 m^s 
udvari társasházrész eladó. Érdeklőd
ni: 446-210. 
Telefonos, kertes családi ház eladó. 
Érdeklődni: a 451-088 számon, Bé
késcsaba, Déli sor 35. 
Eladó kél egymás melletti házrész, 80, 
illetve 26 m*-es. Érdeklődni: Sipiczki 
Attila, Békéscsaba, Kiss Ernő u. 4. 
(bejárat a Gutenberg utcából). 
Jaminában 2 szobás, egyedi víz- és 
gázórás, III. emeleti lakás eladó. Ér
deklődni: Békéscsaba, Gyár u. 37. 
Garázs eladó a Lencsési B területén. 
Telefon: 06-30/454-859. 
Békéscsaba belvárosában 75 m̂ es, 
egyedi gázfűtéses, könnyen üzlethelyi
séggé alakithaló társasházi lakás ela
dó. Érdeklődni: 454-426. 
Békés-Rosszerdőn gyümölcsös kis 
házzal eladó. Érdeklődni a 322-264 
számon (18 óra után), vagy Békésen, 
a Piac tér 3. alatt, az órásüzletben. 
Sarkad központjában 3 szobás családi 
ház eladó, vagy elcserélhető csabai 
vagy gyulai lakótelepi lakásra I—IX. 
emeletig. Érdeklődni: Sarkad, Böjti 
utca 16. 

Mátraszentimrei kétszintes iker nyaraló 
- két család részére is ideális - ela
dó, vagy budapesti öröklakásra cserél
hető. Telefon: 37/317-424. 
67 m!-es, összkomfortos utcai házrész 
eladó. Békéscsaba, Berényi út 21. 

5 ajtós Opel Corsa 1,3-as, katalizáto
ros, injektoros, 8 éves, eladó. Teleion: 
06-60/388-404. 

Fogorvos! Dr. Gyenes Ágnes rendel a 
Jókai u. 23.1. emeletén, kedden 17-
19 óráig, csütörtökön 18-20 óráig. Te
lefon: 325-052. 

• Színes tévék javítása garanciával. Do
mokos Tamás, telefon: 06-30/432-827. 

• Fekete-fehér televíziók helyszíni javítá
sa, régebbi típusú is. Hibabejelenlés 
telefonon: 457-334, vagy levelezőla
pon: Tomka Attila, Békéscsaba, Pász
tor u. 63. 

• Parabola- és tetóantenna-szerelés, 
hifi, videó javítása. Boda Béla, Bé
késcsaba, Csíki u. 38. Tel.: 326-931. 

• Dr. Kerekes Attila fogszakorvos rendel 
hétfőn, szerdán és pénteken 16-18 
óráig, kedden és csütörtökön 9-10 
óráig. Békéscsaba VI., Urszinyi Dezső-
né utca 5. 

• Precíz órajavítás, valamint jó minősé
gű új órák eladása garanciával Sajben 
órásnál. Cím: Békéscsaba, Rákóczi 
utca 1. 

• Szobafestés, mázolás, tapétázás: Ma
rik István, Tavasz u. 83. Telefon: 325-
921. 

• Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szalag-
függöny és hevederzár. Telefon: 323-
945. 

• Otthoni takarítást vállalok. Telefon: 
323-945. 

• Német intenzív nyelvoktatás, nyelv
vizsgára felkészítés anyanyelvi szin
ten: 445-974. 

• Albérlet-, társ- és partnerközvetítés, 
pótmamaszolgálat. Telefon: 06-30/456-
899. 

• Festést, mázolási, lapétázást vállalok. 
Mészár Tibor, telefon: 456-895. 

ötsebességes férfikerékpár, félauto
mata mosógép, segédmotorkerékpár, 
bukósisak olcsón eladó. Telefon: 445-
794. 

1 .Füles" ülőgarnitúra eladó. Telefon: 
325-950. 
Aki talpraesett, ambiciózus és nincs 
munkája, hívjon. Telefon: 325-420, 
8-12 óráig. 
Matematikából korrepetálást vállalok 
középiskolásoknak. Telefon: 451-612, 
17 órától. 
Német, angol nyelvoktatás, fel
vételire és nyelvvizsgára 
felkészítés. Békéscsaba, 
Pásztor u. 65. H/8. 
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CSABAIAK A NAGYVILÁGBAN 
Szétszóródtunk a nagyvilágban. Nem sok zug van a 

földgolyón, ahová nem Jutottak el, és nem élnek magya
rok. Szűkebb pátriánkból, Csabáról Is nem kevesen vetőd
tek messzi tájakra. Szeretnénk a fenti cím alatt bemutatni 
az egykori csabalakat, akik ma távol élnek a hazától és vá
rosunktól. 

BÉKÉSCSABA, LONDON ÉS A NAGYVILÁG 

Pátkai Róbert , 
az Angliai Magyar Evangélikus Egyház püspök elnöke 

l zajon hogyan emlékszik vissza az 1956-os dicsőséges és 
V tragikus eseményekre, amikor elhagyni kényszerült Magyar

országot és Angliába kenilt? 
- Miután 1954-ben befejeztem teológiai tanulmányaimat és 

pappá szenteltek, Albertirsára helyeztek segédlelkésznek. Itt 
ért az ötvenhatos forradalom, amikor is közfelkiáltással a forra
dalmi bizottság elnökévé választottak, majd Cegléden a járási 
forradalmi bizottság elnöke lettem. A forradalom eltiprása után, 
püspöki engedéllyel hagytam el Magyarországot 1956 novem
berében, miután elfogatási parancsot adtak ki ellenem. így ke
rültem magyar menekültek papjaként Angliába. 

- Mielőtt angliai pályafutására rátérnénk, visszalapozunk a 
korábbi múltra, ifjúságára, iskolaéveire, emlékeire ós kötődése
ire. 

- Budapesten születtem 1930-ban, de elemi iskoláimat Bé
késcsabán ós Szarvason végeztem. Erdélyben, Szászrégen
ben kezdtem a középiskoláimat, de 1945-ben családunknak el 
kellett hagynia Erdélyt. Békéscsabára költöztünk, ahol 1949-
ben érettségiztem. 

- Az ember életében meghatározóak az ifjúsági évek és 
események. Vajon a zavaros, nehéz háború utáni évek miként 
hatottak Pátkai Róbertre? Hová kötődnek a legerősebb szálak
kal meghatározóan ifjúságának emlékei? Hol érezte meg a hi
vatását? 

- Békéscsabainak tartom és vallom magam. Ehhez a város
hoz fűződik ifjúságom, itt jártam gimnáziumba és itt érlelődött 
meg bennem az elhatározás, hogy pap leszek. Mindmáig sze
retettel őrzöm egykori tanáraim emlékét. Vallásos családból 
származom, s amikor a pályaválasztás előtt álltam, egy belső 
parancsnak engedelmeskedtem: papnak kell lennem. Ez a hi
vatásom. Teológiai tanulmányaimat a pécsi tudományegyetem 
soproni evangélikus teológiai fakultásán végeztem és a buda
pesti teológiai akadémián fejeztem be 1954-ben... 

És most, visszatekintve az emigráció első éveire, Pátkai Ró
bertnek is meg kellett küzdenie a minden emigránsra váró ne
hézségekkel. Az első három évben a menekült magyarok me
nekült papja. Majd egy amerikai ösztöndíj után a londoni City
ben megválasztott lelkésze egy angol gyülekezetnek, miközben 
megszervezi az Angliai Magyar Evangélikus Egyházat. Vajon 
miképpen kapcsolódik a befogadó országhoz? Erre a kérdésre 
is választ kell adni minden emigránsnak. 

- Nem tartozom azok közé, akik mindenáron angolokká 
akarnak válni. Ez egyébként is sikertelen ábránd, mert olyan 

A londoni evangélikus egyházi központ 

PÁTKAI RÓBERT 

Negyven esztendeje szentelték pappá 
Pátkai Róbertet és immár több mint 

harminc éve áll az angliai magyar evan
gélikus egyház szolgálatában, melynek 
1977 óta megválasztott püspöki jogú el
nöke. Több évtizedes munkásságára a 
legkifejezőbb két szó: szolgálat és hiva
tás. Papi hivatásán túl az angliai magyar 
élet fáradhatatlan szervezője. Évekig 
volt az angliai Szabadságharcos Szövet
ség elnöke. A Magyarok Világszövetsé
ge (MAOSZ) nyugati társelnökeként dol
gozott 1989 és 1991 között. Megalakítója 
és elnöke a Magyarok Angliai Országos 
Szövetségének. Felelős kiadója, főszer
kesztője az angliai Magyar Tükörnek. E 
lap szekesztője, Kutasi Kovács Lajos 
sorozatunkban mutatja be a tekintélyes 
egyházi férfiú életútját. Q B 

Evangélikus főtemplom a londoni Cityben 

nagy a különbség az angol ós a magyar karakter, hagyomány, múlt, történelem 
kőzött, amit nem lehet áthidalni. Nálunk magyar volt és maradt a család nyel
ve. Három gyermekünk, két fiú ós egy lány, jószerivel nem is beszélt angolul, 
amíg iskolába nem került. S amikor elvégezték a középiskolát, magyar nyelv
ből érettségi vizsgát tettek. Ma már, fiaink és lányunk házassága révén a csa
ládi kör kitágult, hét unokánk már skót, angol és francia kötődésűek is... 

Az emigráció örök kérdése az asszimiláció, a beolvadás. Vajon a jövő nem
zedék, nemzedékek őrzik-e és érzik-e magyar gyökereiket? Pátkai Róbert hiva
tása révén sok tapasztalatot szerzett e téren is. 

- Elég gyakori jelenség, hogy az emigrációban született és felnőtt nemze
dék elveszti magyarságtudatát, mert a befogadó ország társadalmához idomul. 
Aztán, ami meglepő, a következő nemzedék elkezdi kutatni gyökereit, felfede
zi magyarságát, magyarul kezd gondolkodni és magyarnak érzi magát annak 
ellenére, hogy már nem beszél magyarul.... 

Pátkai Róbert fáradhatatlan mun-
kálója az ökumenikus mozgalom
nak. 1978 óta teológiai előadója 
egy római katolikus misszió sze
mináriumának. Résztvevője és 
előadója különböző világrésze
ken megrendezett nemzetközi 
konferenciáknak, melyeken nem
csak teológiai problémákat vitat
nak meg. Igy vett részt legutóbb 
Sri Lankán megrendezett nem
zetközi szimpóziumon, ahol alkal
ma volt előadásában rávilágítania 
a kisebbségi sorsba kónyszerített 
magyar milliók problémáira. Szer
teágazó munkája közben 1966 
óta 25 éven át heti rendszeres
séggel vezette az evangélikus 
egyház Londonból irányított Ma
gyar Evangélikus Rádiómisszió 
programját. Különböző tisztségei 
között harminc éven át titkára 
volt, majd ügyvezető elnöke lett a 
Külföldön Élö Magyar Evangéli
kus Lelkigondozók Munkaközös
ségének. Jut ideje arra is, hogy a 

MAOSZ keretében kulturális előadásokat rendezzen, meghívott elő
adókkal. S amikor az emigráns lapok, folyóiratok többsége megszűnt, 
Pátkai Róbert magyar lapot alapít Angliában. 

- Az elmúlt években Hírek címmel adtam ki időszaki tájékoztatót az 
egyházak és az angliai magyar élet eseményeiről. A múlt óv végén úgy 
láttam, elérkezett az idő, hogy Angliai Magyar Tükör címmel megszer
vezzünk egy háromhavonta rendszeresen megjelenő, 32 oldalas lapot 
mint a MAOSZ hivatalos lapját. Hasábjain az angliai magyar írók és köl
tők írásai jelennek meg. Természetesen hírt adunk az angliai magyar 
eseményekről, a MAOSZ és a Magyarok Világszövetsége munkájáról. 

Az emigráció feladat és lehetőség, s akkor kap értelmet, ha a lehe
tőséggel elve teljesíti feladatát. Pátkai Róbert, aki gyökereivel erősen 
kötődik a magyar földhöz, vállalta a feladatot és betölti hivatását -
ahogy lehet! 

S ehhez a nem könnyű, áldozatos munkához munkatársakat is kap, 
elsősorban feleségében, Zsókában, aki segíti és megosztja vele gond
jait. 

így válik tetté a szolgálat és teljesül ki a hivatás! k k j 




