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Újdonság a CsabaParkban A tervek szerint júliusban újra a városházán ülésezik a közgyűlés

Körte sori játszótér „Várjuk a veszélyhelyzet megszüntetését”

Herczeg Tamás: Túl vagyunk a nehezén

Tanácsadás a védőnői 

centrumban 3.

„Köszönjük,

Magyarország!” 9.

Van közös múltunk 

és jövőnk is 11.

A szabályok betartásával 
újra lehet látogatni az idő-
sek otthonaiban élőket; 
tárgyalnak a helyi járatú 
autóbuszok járatszámának 
bővítéséről; folynak a nyá-
ri napközis táborok előké-
születei; júliusban pedig 
a tervek szerint ismét a 
városháza dísztermében 
ülésezik Békéscsaba kép-
viselő-testülete – Szarvas 
Péter polgármesterrel az 
elmúlt időszak fontos tör-
ténéseiről és a további ter-
vekről beszélgettünk.  

– Sokaknak jelentett meg-
könnyebbülést, hogy június 
6-ától mehetnek hozzátar-
tozók az idősek otthonaiba. 
Hogyan fogadták a döntést 
az érintettek?  

– A járvány idején a bent-
lakásos intézményeinkben 
élőknek komoly problémát 
okozott a bezártság, a kijá-
rási és a látogatási tilalom 
megviselte a szépkorúakat. 
Amint ezt a kormányrendelet 
lehetővé tette, mindkét ön-
kormányzati intézményben, 
az Életfa Idősek Otthonában 
és az Ady Endre Utcai Idősek 
Otthonában is 24 órán belül 
megszervezték, hogy a hoz-
zátartozók – a higiénia sza-
bályok betartásával, egyen-
ként, lehetőség szerint az 
udvaron és maszkban – lá-
togathassák szeretteiket. Az 
otthonok ugyan biztosították 
az online kapcsolatteremtés 

lehetőségét, de a személyes 
találkozót ez természetesen 
nem pótolja. A hozzátarto-
zók és az idős emberek is 
örültek, hogy újra láthatják 
egymást. Nagyon hálás va-
gyok az idősek otthonaiban 
dolgozóknak, mert ebben a 
nehéz időszakban, a napi 
feladataik mellett igyekeztek 
megnyugtatni, mentálisan is 
segíteni a lakókat.

– A korábbi otthoni mun-
kavégzés helyett ma már 
szinte mindenki bejár a mun-
kahelyére, egyre többször 
mozdulnak ki az emberek. A 
helyi járatú autóbuszok azon-
ban még ritkábban járnak. 
Mikor állhat vissza a korábbi 
menetrend? 

– Március végén változott 
az autóbusz-menetrend Bé-

késcsabán, szűkítettük a fu-
tásteljesítményt és a járatok 
számát. Az utóbbi időszak-
ban nagyon sok jelzést kap-
tam én is arra vonatkozóan, 
hogy indokolt lenne a járatok 
bővítése. Egyeztetünk a Vo-
lánbusz Zrt.-vel, hiszen a jár-
művet és a gépkocsivezetőt 
ők adják a feladat ellátásá-
hoz. Az egészen biztos, hogy 
a jaminai, a mezőmegyeri 
vagy a Lencsési-lakótelepre 
közlekedő járatok számát 
bővítenünk kell az elkövet-
kezendő időszakban. Er-
ről néhány napon belül, az 
egyezetések után hozok pol-
gármesteri határozatot.

– Hol tart a nyári napközis 
táborok szervezése? 

– Békéscsabán június 
26-ától öt héten át várják a 

gyerekeket napközis tábo-
rok az Erzsébethelyi iskola 
Madách utcai székhelyén 
és a Lencsési iskolában. 
Azért ezt a két helyszínt 
választottuk, mert nagy 
alapterületűek, sportolásra, 
más hasznos szabadidős 
tevékenységre alkalmasak. 
A táborvezető kiválasztása 
megtörtént, az előkészüle-
tek zajlanak. A korábbinál 
nagyobb az igény a táborok-
ra, mert sokaknak a járvány-
ügyi helyzet legaktívabb 
szakaszában ki kellett ven-
niük a szabadságukat, de 
egyelőre ez a két iskola ele-
gendő. Ha megnő az igény, 
készek vagyunk újabb isko-
lát is megnyitni. 

Szarvas Péter: A jaminai, a mezőmegyeri vagy a Lencsési-lakótelepre közlekedő 
járatok számát bővítenünk kell az elkövetkezendő időszakban

Beindult az élet a CsabaPark 
Körte sori oldalán lévő ját-
szótéren. A gyereknap óta, 
egyre többen fedezik fel az 
új játékeszközöket. 

A tematikus játszótér nem 
csupán a gyermekek tetszé-
sét nyerte el, hanem a szülő-
két is. A megkérdezetteknek 
tetszik a játszótér.

– Több alkalommal fu-
tottunk a CsabaPark felé a 
férjemmel, és amikor erre 
jöttünk, felfigyeltünk az épülő 
játszótérre. Vártuk már, hogy 
elhozhassuk ide a kislányun-
kat. Jól felszereltnek tartom 
a játszóteret, és úgy gondo-
lom, hogy biztonságos is, 
hiszen például ha egy gyer-
mek kiesik a hintából, puha 
felületre esik, tompul az ütés. 
Úgy gondolom, hogy sűrűn 

fogjuk látogatni ezt a játszó-
teret – fogalmazott Kunné 
Bujdosó Krisztina.

Hanó Miklós Békéscsaba 
gazdasági ügyekért felelős 
alpolgármestere emlékezte-
tett arra, hogy a CsabaPark 
első játszótere, mely az Óri-
ások konyhája nevet kapta 
már több mint öt éve nyitotta 
meg kapuit. Elmondhatjuk, 
hogy lassan felnőtt az első 
békéscsabai generáció, 
akik játékos keretek között 
ismerhették meg és sajátít-
hatták el a város szempont-
jából oly fontos kolbászké-
szítés alapjait. Reméljük, 
hogy ezzel is segítettük a 
tradíció fennmaradását, to-
vább élését – tette hozzá az 
alpolgármester.

Sikerült megfogni a jár-
vány első hullámát, fo-
kozatosan enyhülnek a 
korlátozások, azonban 
tömegeket vonzó nagy-
rendezvények augusztus 
közepéig még biztosan 
nem tarthatók – mondta 
Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő, akivel 
a parlamenti munkáról, il-
letve arról beszélgettünk, 
hogyan indul újra az élet a 
koronavírus-járvány után. 
Az interjú június 10-én ké-
szült. 

– A pár héttel ezelőttihez 
képest már sokkal több le-
hetőségük van az emberek-
nek arra, hogy a közterüle-
teken legyenek, különböző 
intézményekbe menjenek és 
egymással találkozzanak. A 
gazdasági élet szereplői is 
levegőhöz jutottak és a jár-
vány miatt leginkább térdre 

kényszerült ágazatokban – 
mint például a vendéglátás, 
a turizmus, a rendezvény-
szervezés, a kulturális terü-
letek – is elindult a mozgás. 
A szakemberek szerint a jár-
vány első hulláma lecsengő-
ben van, Békés megyében 
például (a beszélgetésünk 
idején) nincs már korona-
vírusos beteg. Európában 
mindenütt ez a csökkenő 
tendencia jelentkezik, az or-
szágok sorra nyitják meg a 
határaikat egymás előtt. Úgy 
tűnik, sikerült megfognunk a 
járvány első hullámát. Mond-
ják, hogy ősszel újraindulhat 
a koronavírus, de közben 
folynak a tudományos kuta-
tások, lehet, hogy addigra a 
védőoltás is meglesz. 

– Június 16-án (lapzártánk 
után) szavaz a parlament ar-
ról, hogy a veszélyhelyzeti 
jogrend megszűnjön. Ez mit 
jelent? 

– Ha úgy dönt a parla-
ment, hogy megszünteti a 
veszélyhelyzeti státuszt, 
akkor a döntés június 20-
ától léphet érvénybe. Ez 
több területre is kihatással 
lesz. Az önkormányzatok 
döntéshozatali mechaniz-
musát illetően például újra 
teljes joggal ülésezhet majd 
a közgyűlés, tehát nem a 
polgármesternek kell eljár-
nia közgyűlési hatáskörben. 
Az operatív törzs munkája 
folytatódik, a járvány elleni 
védekezés szempontjából 
pedig fennmarad egy ké-
szenléti állapot. A korlátozó 
intézkedések további lazí-
tását illetően – a járványt 
monitorozó szakemberek 
véleményére alapozva – a 
kormányzat rugalmasan al-
kalmazkodik a mindenkori 
helyzethez.



Az M44-es gyorsforgalmi 
út kivitelezése folytatódik, 
a Lakitelek-Tiszakürt útvo-
nalon, a tiszakürti csomó-
pont közelében egy Tiszán 
átívelő híd is épülőben van.

A közelmúltban zajlott be-
járáson Lezsák Sándor, az 
Országgyűlés alelnöke, Bol-
dog István, Herczeg Tamás 
és Dankó Béla országgyűlési 
képviselők, valamint Pántya 
József, a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. útfejleszté-
si igazgatója voltak jelen.

– Az épülő Tisza-híd az 
M44-es gyorsforgalmi út egy 
újabb 10 kilométeres szaka-
szának fontos része. Jelenleg 
a betonozási és szerkezetépí-
tési munkák zajlanak, a sza-
kaszt várhatóan 2021 szept-
emberében vehetik birtokba 
a közlekedők – mondta el 
Pántya József, aki hozzátette, 
hogy az épülő híd két partja 
októberben érhet össze.

A beruházás jelentősen 
érinti Békés megye gazdasá-
gát és turizmusát is.

– Az M44-es dinamikus 
bővülésével hamarosan az 
a szimbolikus elmaradottság 
is eltűnik, ami a Tisztántúllal 
kapcsolatban gyakran felme-
rült. A gyorsforgalmi út kiépü-
lése Békéscsabáig a nagy 
vállalatok számára is fontos 
szempont, hiszen a megye 
elérhetőségén, megközelít-

hetőségén sok minden múlik 
– emelte ki Herczeg Tamás.

Lezsák Sándor arról mond-
ta el véleményét, hogyan hat 
az út megépítése az annak 
környezetében élőkre. 

– Az M44-es jobb mi-
nőségű életet jelenthet az 
érintett településeknek, az 
itt még meglévő tanyavi-
lágnak is. Egy jó úthálózat 
mozgósítja egy-egy térség 

gazdasági életét, ez pedig 
hosszú távon a vidék je-
lentős fejlődésével járhat 
– hangsúlyozta az Ország-
gyűlés alelnöke.

D. Nagy Bence
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Színes

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Újabb 32 laptoppal segítenek Az M44 további 10 kilométeres szakasza jövő őszre lehet készen

Adomány tanulóknak A tiszakürti csomópontnál épül az új híd

Az Életfa Kulturális Alapítvány és a Kollabor tovább se-
gíti a digitális oktatásban résztvevő, ám megfelelő szá-
mítógépet nélkülöző tanulókat. A kezdeményezéshez 
támogatóként a Budapest Bank is csatlakozott.

Ezúttal a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a 
Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, a Savio 
Szent Domonkos Katolikus Iskola, az Orosházi Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola és az Újkígyósi Széchenyi István Álta-
lános Iskola tanulói örülhettek a felajánlásnak. Az alapítvány 
elnöke, Koszecz Sándor kiemelte: fontosnak tartják a fiatalok 
támogatását, és elkötelezettek az innováció irányába is.

– Számunkra nagyon fontos, hogy kreatívak legyünk, al-
kotni tudjunk, és olyan közösségi teret hozzunk létre, amely 
a 21. század technológiájába és gondolkodásába is bepillan-
tást enged. Szívügyünk, hogy a gyerekeket felkészítsük arra 
az időszakra, ami előttük áll – fogalmazott.

Klaukó Ákos, a Budapest Bank Békéscsabai Szolgálta-
tó Központjának vezetője hangsúlyozta, úgy ítélték meg, 
hogy többeknek is szüksége lehet segítségre ahhoz, hogy 
részt tudjon venni a távoktatásban. Az alapítvány részére 
1 millió 556 ezer forint támogatást biztosítottak, amelyből 32 
komplett számítógépet sikerült megvásárolniuk. 

A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tizenegy 
számítógépet kapott. Tirjákné Prisztavok Ágnes intézményve-
zető elmondta, olyan gyerekeknek adják, akik függetlenül attól, 
hogy nem rendelkeztek megfelelő eszközökkel, a digitális ok-
tatás során mégis kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 

H. D.

Herczeg Tamás, Lezsák Sándor, Pántya József, Boldog István, Dankó Béla

Képzések a kamaránál – vágjon bele!
Ebben a tanévben már csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező 
szakember foglalkozhat tanulóval. A jogszabály egyaránt vonatkozik a tanulószer-
ződéssel és az együttműködési megállapodással tanulót foglalkoztatókra.

A képzési idő 50 óra, amely két szakaszból áll: 25 óra elmélet és 25 óra (3 napos) tré-
ning. Az elméleti képzés a pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakor-
lati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki.

A képzés és vizsga díja mindössze a 20 százalékos önrész, azaz 18 000 Ft/fő + áfa.
Kivételek is vannak, érdeklődjön! Tel: 30/728-9902.
A képzés az Innovációs és Technológiai Minisztérium forrásából valósul meg.
Támogatási szerződés:  NFA-KA-ITM-16/2019/TK/02.
 

Továbbá a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara augusztusi kezdéssel szer-
vez mestervizsgákat a következő szakmákban:
autószerelő, autóelektronikai műszerész, burkoló, fodrász, gépi forgácsoló, gázfogyasztó- 
berendezés- és csőhálózat-szerelő; kézápoló és műköröm-építő; kereskedő, kozmetikus, 
kőműves, pincér, szakács.

Jelentkezni 2020. július 20-áig van lehetőség a kamara honlapjáról letölthető doku-
mentumok benyújtásával, postai úton vagy személyesen.

Részletekről a kamara honlapján: www.bmkik.hu/Mestervizsga, illetve a 30/590-0088-as 
telefonszámon lehet tájékozódni.

BÉKÉSCSABAI ELADÓ INGATLANOK
Szanazugi üdülőövezetben, az egyik közkedvelt utcában eladó egy igényesen, minden elemében felújí-
tott, konyhával, tusolóval, 2 wc-vel is ellátott, nagy terasszal, tárolóval, kis udvarral és kerttel rendelkező 3 
szobás, 2 szintes nyaraló a nyári strandtól 300 méterre.   |   A Kazinczy lakótelep központjában, közvet-
len ABC-áruház, posta, gyógyszertár, pékség, étkező, zöldséges és buszmegálló szomszédságában, a 
piac és a Csabacenter közelében eladó földszinti, igényesen felújított 1.5 szobás lakás.   |   Lakást, házat, 

építési telket és vízparti nyaralót vagy telket keresek megvételre.
TELEFON: 30/935-8054.



Békéscsaba önkormány-
zata fontos célkitűzése 
volt egy minden feltételnek 
megfelelő, modern védőnői 
centrum létrehozása. A Te-
rület- és Településfejleszté-
si Operatív Program nyertes 
pályázatának köszönhető-
en, a Dedinszky utca 14. 
szám alatti önkormányzati 
épület átalakításával és bő-
vítésével mára megvalósult 
ez az álom. Az ingatlan 150 
millió forintból újult meg.

A Békéscsabai Védőnői 
Szolgálat az egészségügyi 
alapellátás részeként végez 
tanácsadást, egészségfej-
lesztést. A korábbi védőnői 
centrum nem felelt meg a 
jogszabályi előírásoknak. A 
két tanácsadásra használt 

helyiség folyamatosan foglalt 
volt, a létesítmény nem volt 
alkalmas közösségi progra-
mok megtartására, nem volt 
babakocsi-tároló és a szolgá-
lati kerékpárokat sem lehetett 
megfelelő helyen tárolni.

A Dedinszky utcai épület 
átalakításával és bővítésével 
ma már igazán méltó környe-
zetben fogadhatják a csalá-
dokat a védőnők. A centrum 
alkalmas a területi védőnők 
elhelyezésére és az általuk 
nyújtott szolgáltatások fel-
tételeinek a biztosítására. A 
projekt során létesült többek 
közt védőnői tanácsadó he-
lyiség, védőnői munkaszo-
ba, vizsgáló, gyermekváró, 
multifunkcionális terem, sze-
mélyzeti és szülői mellékhe-
lyiség és babakocsi-tároló, 

valamint a szükséges egyéb 
helyiségek is megépültek. 

Mint azt dr. Sódar Anita, 
a Békéscsabai Városfejlesz-
tési Nonprofit Kft. ügyveze-
tője elmondta az épület az 
energetikai követelmények-
nek is megfelel: új nyílászá-
rókat építettek be, valamint 
a hőszigetelés és tetőfödém 
szigetelése is ezt a célt szol-
gálja. Ezenkívül új térkő-
burkolatot tettek le és aka-
dálymentes parkoló is helyet 
kapott a telken belül. 

Az új védőnői centrum 
ünnepélyes átadását a ko-
ronavírus-járvány miatt elha-
lasztották, azonban a területi 
védőnők márciusban már 
használatba vehették a cent-
rumot. Szenti Zoltánné veze-
tő védőnő elmondta, hogy az 

átalakított, kibővített ingatlan 
455 négyzetméteren helyez-
kedik el, és ott minden meg-
található, amire szükségük 
van. Kiemelte a baba-ma-
ma szobát, ami hiánypótló 
Békéscsabán. Itt a kisma-
máknak lehetőségük van a 

városból betérve csecsemő-
jüket kényelmesen tisztába 
tenni vagy megetetni.

A beruházás a Széche-
nyi 2020 program részeként 
valósult meg. A projektről 
bővebb információt a www.
bekescsaba.hu oldalon 

olvashatnak, valamint in-
formáció kérhető a Békés-
csabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft.-től is a +36-
66/251-461 telefonszámon 
vagy a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu email-
címen.
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A férőhelyek bővítése és fejlesztés a Pásztor utca
66. szám alatti, önkormányzati bölcsődében

A bölcsődei nevelés középpontjában a kis-
gyermek és közvetett módon a kisgyermeket 
nevelő családok állnak. A bölcsődei neve-
lés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák 
azokat a készségeket, képességeket, ame-
lyek segítik őket abban, hogy hatékonyan 
és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját 
környezetükben és sikeresen alkalmazkod-
janak annak változásaihoz. A bölcsődei el-
látást nyújtó intézmény, szolgáltató család-
barát intézményként járul hozzá a családok 
életminőségének javításához, a szülők mun-
kavállalási esélyeinek növeléséhez. 

A város sikeresen pályázott a Pásztor 
utca 66. szám alatti önkormányzati bölcső-
de fejlesztésére a „Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése” című, TOP-6.2.1-19 
azonosítószámú felhívásra. A beruházás a 
Széchenyi 2020 programban valósul meg, 
közel 200 millió forint európai uniós, 100% 
vissza nem térítendő támogatás segítsé-
gével. A pályázat a bölcsődei ellátási for-
mákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi 
bölcsőde) való hozzáférés javítását és a 
bölcsődei ellátási formák által nyújtott szol-
gáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, 
ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket neve-
lők munkavállalásához.  

A projektgazda Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, a projekt le-

bonyolítója a Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. A projekt tervezett kezdete 
2020. szeptember 1., várható befejezése 
2022. november 30. 

A fejlesztés során, a 199 999 999 Ft eu-
rópai uniós támogatás segítségével 12 fé-
rőhelyes bölcsődei csoportszoba és kiszol-
gáló helyiségek kialakítása történik. Az új 
csoportszoba és a kiszolgálóhelyiségek a 
meglévő épület központi folyosójához zárt 
közlekedővel kapcsolódnak. Projektará-
nyos akadálymentesítés lesz a beruházás 
során. A magas színvonalú szakmai tevé-
kenység megvalósítása érdekében eszkö-
zök beszerzése is történik.

Békéscsaba önkormányzatának célkitű-
zése találkozik a pályázati felhívás céljaival, 
hiszen a projekt megvalósításával a kis-
gyermeket nevelők munkavállalását támo-
gatja és a családokat segíti. 

A projektről bővebb információt a www.
bekescsaba.hu oldalon olvashatnak. To-
vábbi információ kérhető: Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit Kft., telefon: 
66/241-784, e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

A projekt tervezett kezdete 2020. 
szeptember 1.             Fotók: Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit Kft.
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Elindult a tanácsadás a megújult védőnői centrumban

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Újdonság a CsabaParkban

– Nagy örömünkre szolgál, 
hogy a gyermeknapon a park 
legújabb fejlesztését, a Körte 
sor felőli új játszóteret is bir-
tokba vehették a csabai csa-
ládok, a városunkba érkező 
vendégek. Az első visszajel-
zések rendkívül kedvezőek, 
így nyugodt szívvel kijelent-
hetem, hogy ez a játszótér a 
csabai gyerekek kedvence 
lesz és minden városlakó 
büszkén mutatja majd meg 
a hozzánk érkező vendé-
geknek.

A Parkerdő Békéscsaba 
egyik legnagyobb zöldfelü-
leti eleme és legnagyobb 
helyi jelentőségű termé-
szetvédelmi területe. A 
környezetvédelmi szem-
pontokat messzemenőkig 
figyelembe vevő fejleszté-
sek folytatódnak a terüle-
ten. A következő látványos-
ság és már igénybevehető 
a Kolbusz elektromos kis-

vonat, mely a CsabaParkból 
indul és oda érkezik vissza. 
A városban tett körút egye-
dülálló élmény a családoknak 
– mutatja be az újdonságot 
Hanó Miklós.

A dombon készül majd egy 
műanyag burkolatú sípálya, 
egy hófánk-pálya, a domb te-
tején pedig kilátó épül majd, 
ahonnan egy 350 méter hosz-
szúságú drótkötélpálya indul. 
Ezen kívül egy canopy pálya 
létesül még. 

– Láthatják az arra járók, 
hogy a tó partján is elindult a 
munka, megkezdődött a tó-
színpad építése. A Körte sori 
oldalon már birtokba vették a 
gyerekek az új játszótere, de a 
következő időszakban újabb 
játszótér-fejlesztések lesz-
nek még úgy a CsabaPark 
Körte sori oldalán, mint az 
Óriások konyhája területén, a 
CsabaPark Vendéglő szom-
szédságában – tette hozzá 
Hanó Miklós alpolgármester. 
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– Lassan a kulturális élet is 
éledezik, bár nagy rendezvé-
nyek nem tarthatók. Lesznek-e 
esetleg kisebb programok? 

– A kultúrában dolgozók és 
a közönség is nagyon várja, 
hogy legyenek rendezvények. 
Ezt egyelőre a jogszabályok 
nem teszik lehetővé, várjuk már 
a veszélyhelyzet megszünteté-
sét, és azt, hogy lesznek-e to-
vábbi enyhítések. Ha igen, ak-
kor igyekszünk majd több színt 
vinni a nyárba. Kiemelt fontos-
ságú lehet az augusztus 20-ai 
hétvége zenei és szabadidős 
programja, erre külön készü-
lünk. Szerencsére a mögöt-
tünk hagyott három hónapban 
is voltak programok, a Jókai 
színház művészei szabadtéren 
és például az Ady Endre utcai 
idősek otthona előtt is tartottak 
zenés műsorokat. Köszönöm a 
színészeinknek ezeket a szép 
estéket. 

– A tervek szerint június 
16-án dönthet a parlament a 
veszélyhelyzet megszünteté-
séről, ami június 20-án léphet 
érvénybe. Mennyiben befolyá-
solja ez az önkormányzat mű-
ködését és döntéshozatalát? 
Lesz-e például közgyűlés a 
nyári szünet előtt? 

– Nagyon olajozottan kell 
működnie mindennek ahhoz, 
hogy egy adott napon a köz-
gyűlés a szükséges informá-
ciók birtokában dönteni tudjon 
akár 40–50 előterjesztésről 
is. A munkálatok már az ülést 

megelőző 2–3 hétben elindul-
nak, írásbeli előterjesztéseket 
készítenek a polgármesteri hi-
vatal különböző osztályai vagy 
a város cégei. Az előterjeszté-
seket megkapják a képviselők, 
áttanulmányozzák, majd a bi-
zottsági üléseken megvitatják. 
Még márciusban kihirdettem, 
hogy az új jogrendben mely 
napokon fogok közgyűlési ha-
táskörben dönteni, júniusban 
ez az időpont 18-a. Viszont 
szeretném, hogy a képviselők 
ne csak ősszel, hanem minél 
hamarabb visszakapcsolódja-
nak a közgyűlés döntéshoza-
tali vérkeringésébe. Az a ter-
vem, hogy július első felében 
tartanánk egy nyilvános köz-
gyűlést a városházán, ahol ér-
tékelnénk a járványügyi hely-
zetet, döntenénk az aktuális 
kérdésekben, illetve a város 
költségvetésével kapcsolatos 
helyzetet is megtárgyalnánk.  

– Milyen fontos lépések 
várhatók még a következő na-
pokban, hetekben? 

– Egy éve készülünk arra, 
hogy a könyvtár több mint 

400 milliós energetikai felújí-
tásához kiválasszuk a meg-
felelő kivitelezőt. A harmadik 
kör után tudtunk dönteni, így 
megvan a csabai székhelyű 
kivitelező. A könyvtár épülete 
35 éves, és nagy felújításon 
nem esett át azóta. Az élet 
előrehaladt, a nyílászárók 
cseréje, a hőszigetelés, fű-
téskorszerűsítés elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy komfor-
tosabb körülmények között, 
igazán jól érezzék magukat 
ott az emberek. Hamarosan 
megkötjük a szerződést, a 
munkálatok pedig várható-
an augusztusban indulnak 
majd. Fontos megemlíteni 
azt is, hogy rövidesen indul 
a Wenckheim-kerékpárút 
belvárosi szakaszainak az 
építése, ez érinti például az 
Élővíz-csatorna melletti ke-
rékpáros-folyosó újjáépítését, 
a Bartók Béla úti, Temető sori, 
Kétegyházi úti szakasz újjá-
építését, a Kenderföldeken 
pedig teljesen új kerékpárutat 
építünk. Tovább épül, szépül 
tehát a város. 

Nem mondhatjuk, hogy telje-
sen megszűnik minden kor-
látozás. Sokan érdeklődnek 
például arról, hogy mikor 
lehetnek újból nagyobb kon-
certek, fesztiválok. Jelen tu-
domásunk szerint augusztus 
közepéig még biztosan nem 
lehet olyan nagyrendezvé-
nyeket szervezni, ahol sok 
ezer vagy akár sok tízezer 
ember gyűlik össze. Szept-
emberben viszont már a nor-
mál tanrend szerint indulhat 
az oktatás. 

– Az Országgyűlésben 
folyik a jövő évi költségve-
tés vitája. Eszerint mire ké-
szülhetünk 2021-ben? 

– A kormányzati előrejel-
zések alapján 2021-ben 4 
százalék feletti gazdasági 
növekedésre számíthatunk. 
Pár napja beszélgettünk 
Varga Mihály pénzügymi-
niszter úrral arról, hogy idén 
várhatóan 0 és 3 százalék 
közötti arányban csökken a 
GDP a koronavírus-járvány 
miatt. A jövő évre prog-
nosztizált növekedés azt 
jelenti, hogy nagyságrendi-
leg a járvány előtti szinten 
lehet majd a gazdaság. Két 
nagy csomagot állít össze 
a kormányzat: a gazdaság-
védelmi akciótervben sze-
replő tételek mintegy 3000 
milliárd forint körüli össze-
get tesznek ki, és nagyság-
rendileg ugyanennyi lesz a 
járvány elleni védekezésre, 

illetve az egészségügyi ki-
adásokra fordítható összeg. 
Sok más mellett talán ezek 
a költségvetés legfontosabb 
tényezői. 

– A járvány miatt voltak 
elvonások az önkormányza-
toktól. A 2021-es költségve-
tésben szerepel valamilyen 
kompenzáció emiatt? 

– Nagyon komoly össze-
geket kell fordítani az egész-
ségügyi jellegű kiadásokra, 
és erre elő kell teremteni a 
forrást. Jövőre azonban az 
önkormányzatok számára 
jelentősebb forrás áll majd 
rendelkezésre, mint 2020-
ban. Legtöbben a gépjár-
műadó elvonását róják fel a 
kormánynak. Utánanéztem, 
van olyan önkormányzat, 
ahol az összbevételnek a 
0,7 százaléka származik 
ebből, de van olyan is (nagy 
szállítócégek esetén), ahol 
a 10 százaléka, nyilván 
ott jobban érzik a hiányát. 
2021-ben viszont sok te-

rületet kiemelten támogat 
a kormányzat. Több pénzt 
kapnak az önkormányzatok 
például a gyermekvédelem-
re, a gyermekétkeztetésre, 
a közoktatásra és a kulturá-
lis ágazatra is. 

– Mire készülhetünk még 
a következő napokban, he-
tekben?  

– Láthatjuk, hogy folya-
matosan enyhül a szigor. 
Fontos, hogy már a bent-
lakásos szociális intézmé-
nyekben élők is látogathatók 
az egészségügyi előírások 
betartásával. Elindulhatnak 
a nyári táborok, még mindig 
korlátozásokkal, de már le-
het közösségi, családi, egy-
házi eseményeket tartani. 
A vásárlási időkorlát fenn-
marad az idősek védelmé-
ben. A szakemberek pedig 
továbbra is figyelik az egyre 
javuló járványhelyzetet, és 
remélhetőleg lassacskán 
minden visszatér a megszo-
kott kerékvágásba.
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Videokonferencia a Nemzeti Összetartozás Éve jegyében
Hargita megye szervezé-
sében online kerekaszta-
lon vett részt Kelemen Hu-
nor, az RMDSZ szövetségi 
elnöke, Böjte Csaba Fe-
rences rendi szerzetes, a 
13 magyarországi testvér-
megye vezetője – közöttük 
Zalai Mihály –, az RMDSZ 
szenátorai, parlamenti 
képviselői és V. Németh 
Zsolt miniszteri biztos.

A Hargitai Megyenapokon 
évről éve találkoztak a test-
vérmegyék vezetői, képvise-
lői, a politikai élet szereplői, 
mindazok, akik a partnersé-
gi kapcsolatok erősítésén 
munkálkodnak. A Nemzeti 
Összetartozás Évében Har-
gita megye ezt még inkább 
hangsúlyozni szerette volna 
közös programok, esemé-
nyek szervezésével, azon-
ban mindez a koronavírus-
járvány miatt meghiúsult, 

pontosabban online formá-
ban valósult meg. A prog-
ramsorozat részeként szer-
vezett Hargita megye közös 
videokonferenciát, melyen 
részt vett Kelemen Hunor, 
az RMDSZ szövetségi elnö-
ke, Böjte Csaba Ferences 
rendi szerzetes, a Hargita 
megyei polgármesterek, a 
13 magyarországi testvér-
megye és a testvértelepülé-
sek vezetői, valamint neves 

romániai és magyarországi 
elöljárók.

Kelemen Hunor elmondta: 
70 év agresszív asszimiláció 
után 30 éve viszonylagos 
szabadság következett, 10 
éve pedig fordulópont történt 
a nemzetpolitikában, erősö-
dik a nemzeti összetartozás. 
A testvérmegyék tapasztala-
taikat osztották meg együtt-
működésük fejlesztése ér-
dekében, valamint egymás 
támogatására irányuló kez-
deményezésekkel éltek.

Mindezek után – szimboli-
kusan – egy közös nyilatko-
zatot fogadtak el a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkal-
mából a testvérkapcsolatok 
megerősítése érdekében, 
végül erdélyi népdaléneke-
sekkel együtt közösen eléne-
kelték a magyar és a székely 
himnuszokat.

Zalai Mihály elnök                                          Fotó: Zentai Péter

Júliusban újra közgyűlésTúl vagyunk a nehezén



A Marzek csoport két ma-
gyarországi vállalata, a 
Marzek Kner Packaging Kft. 
és a Marzek FlexiLog Kft. 
amellett, hogy Békéscsaba 
gazdasági életének megke-
rülhetetlen szereplője, több 
szálon is kötődik a magyar-
országi nyomda- és csoma-
golóanyag-ipar utánpótlás 

bázisának fejlesztéséhez 
is. Ennek egyik fontos pil-
lére a hat esztendővel ez-
előtt elindított „Packaging a 
Te jövőd” program, amely a 
gyermekek megszólításától 
kezdve az oktatói bérezési 
programon át a tanműhely 2 
milliárdos felújításáig átöleli 
a teljes nyomdaipari kép-

zést. Ezen felül a cégcso-
port a társadalmi szerep-
vállalásból is kiveszi részét, 
hiszen számos adomány-
gyűjtést és jótékonysági 
rendezvényt is szerveznek 
vagy a kezdeményezések 
mellé állnak. Ilyen volt pél-
dául az az egy éven keresz-
tül tartó gyermekélelmezési 
program is, melyben 11 Bé-
kés megyei települést végig 
látogatva ételosztásban vett 
részt a vállalat. De inkubá-
tort is adományozott már 
a békéscsabai Réthy Pál 
Kórház és Rendelőintézet 
részére, vagy éppen 1001 

labdát a megyeszékhely 
óvódásai számára. Ezen 
kívül a karácsonyi ételosz-
tásoknak és a cipősdoboz 
akciónak is évek óta fon-
tos szereplője a cégcso-
port. 2017-ben pedig életre 
hívták a „kartonna” akciót, 
melynek keretében a válla-
lat minden évben adomá-
nyoz békéscsabai általános 
iskolák számára több tonna 
jó minőségű kartont. 

Most pedig ennek a kez-
deményezésnek a kibő-
vítéseként kap 11 békés-
csabai, egy köröstarcsai 
és egy kétsopronyi iskola 
több mint 2000 csemeté-
je együttesen 124 tekercs 
öntapadó papírt. A csoma-
golóanyagok gyártásának 
egyik alapanyagaként szol-
gáló öntapadó tekercsekkel 
elsősorban a gyermekek 
vizuális fejlesztéséhez sze-
retne hozzájárulni a cég. 
Az adomány tartalmazott 
kisebb és nagyobb széles-
ségű tekercseket egyaránt, 
ezáltal is még szélesebb 
spektrumra emelve ezek 
felhasználhatóságát. Az 
ovisok boldogan vették bir-
tokukba az öntapadókat, 
így reméljük, valóban sok 
örömet fog okozni nekik a 
velük való foglalatoskodás.
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Kérjük, hogy az ürítési napokon a kukákat reggel 6.00 órára, gyűjtésre alkalmas állapotban szíveskedjenek kihelyezni.

K – kommunális hulladék, SZ – szelektív hulladék, Z – zöldhulladék 

Szelektív hulladékgyűjtés és -szállítás tervezett időpontjai:
2020. július 2. (csütörtök) | 2020. augusztus 6. (csütörtök) | 2020. szeptember 3. (csütörtök)

Zöldhulladék gyűjtése és szállítása: A zöldhulladékot 2020. november 30-áig minden héten, szerdán szállítja el 
a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a zöldhulladék-gyűjtőpont továbbra is elérhető: munkanapokon 7.00 
és 17.00 óra között Békéscsabán, a Külterület 0763/192 hrsz. alatt (az M47-es, Mezőberény felé vezető útról letérve) 
a hulladékválogatómű bejáratánál.
Ügyfélszolgálati információk: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6. | telefon: 66/447-150 | e-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Nyitva tartás: hétfőn és szerdán 8–15 óráig, csütörtökön 7–19 óráig (kedden és pénteken: zárva).
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás információiról és az ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon nyújtunk folyamatos 
és részletes tájékoztatást.

nap Július   nap Augusztus  nap Szeptember 
1 Sz   Z        1 Szombat   1 K K-2       
2 Cs K-3   SZ      2 Vasárnap   2 Sz   Z     
3 P K-4          3 H K-1         3 Cs K-3   SZ   
4 Szombat    4 K K-2         4 P K-4       
5 Vasárnap    5 Sz   Z       5 Szombat 
6 H K-1          6 Cs K-3   SZ     6 Vasárnap 
7 K K-2          7 P K-4         7 H K-1       
8 Sz   Z        8 Szombat   8 K K-2       
9 Cs K-3          9 Vasárnap   9 Sz   Z     

10 P K-4          10 H K-1         10 Cs K-3       
11 Szombat    11 K K-2         11 P K-4       
12 Vasárnap    12 Sz   Z       12 Szombat 
13 H K-1          13 Cs K-3         13 Vasárnap 
14 K K-2          14 P K-4         14 H K-1       
15 Sz   Z        15 Szombat   15 K K-2       
16 Cs K-3          16 Vasárnap   16 Sz   Z     
17 P K-4          17 H K-1         17 Cs K-3       
18 Szombat    18 K K-2         18 P K-4       
19 Vasárnap    19 Sz   Z       19 Szombat 
20 H K-1          20 Cs K-3 ÜNNEP     20 Vasárnap 
21 K K-2          21 P K-4         21 H K-1       
22 Sz   Z        22 Szombat   22 K K-2       
23 Cs K-3          23 Vasárnap   23 Sz   Z     
24 P K-4          24 H K-1         24 Cs K-3       
25 Szombat    25 K K-2         25 P K-4       
26 Vasárnap    26 Sz   Z       26 Szombat 
27 H K-1          27 Cs K-3         27 Vasárnap 
28 K K-2          28 P K-4         28 H K-1       
29 Sz   Z        29 Szombat   29 K K-2       
30 Cs K-3          30 Vasárnap   30 Sz   Z     
31 P K-4         31 H K-1              
                     

 

A 2020. III. negyedévi tervezett hulladékszállítási 
információk Békéscsabán

Jókor jött a segítség

Ötödik alkalommal látogatott Békés megyébe a Coop Se-
gély Alapítvány kamionja. A jármű június 9-én a Degré 
utcán található Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz ér-
kezett meg, ahová csaknem 4 tonna élelmiszert szállított, 
összesen 25 millió forint értékben.

A közel 4 tonnás élelmiszercsomag átadásán a CO-OP Hunga-
ry Zrt. képviselői mellett jelen volt Varga Tamás alpolgármester, 
dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgató-
ja, Gara Ágnes, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Békés Megyei Kirendeltségének igazgatója, valamint Sziszák 
Katalin, a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat veztetője. 

– Az alapítvány tizedik éve végzi karitatív tevékenységét. A 
mostani adománnyal az intézményben élők életminőségének 
javítását szeretnénk segíteni. Az adomány az intézmény étkez-
tetési költségvetését is segíti, az így felszabaduló források más, 
élményalapú célokra is fordíthatók – mondta el dr. Rédei István, 
a CO-OP Hungary Zrt. igazgatósági tagja.

Varga Tamás kiemelte, hogy a mostani időszakban min-
den támogatás, minden gesztus fontos. Dr. Rákóczi Attila 
arról beszélt, hogy a járvány terheket rótt az intézmények 
dolgozóira és a nevelőszülőkre, nagy öröm, hogy van, aki ko-
moly adománnyal segíti őket.  

– Ez a szállítmány 351 különleges szükségletű gyermek szá-
mára olyan támogatást ad, amely gazdagabbá teszi az asztalt, 
így megkönnyíti a mindennapokat – emelte ki Sziszák Katalin.

D. N. B.

Ezúttal óvodáknak
adományozott a Marzek

Békéscsaba legnagyobb csomagolóanyag-gyártója, 
a Marzek Csoport, hagyományaihoz méltón régóta 
kiemelt figyelmet fordít a társadalmi szerepvállalás-
ra. Ennek jegyében indította el a cég legújabb jóté-
konysági akcióját is, melynek keretén belül a napok-
ban közel 4 tonna öntapadót adományozott 11 Békés 
megyei óvodának és 2 vidéki iskolának.



Júliustól indul a 7.Tv leg-
újabb magazinja a Főz-
zünk együtt! A program 
fővédnöke Prohászka Béla 
Venesz-díjas mestersza-
kács, a magazint Csiffáry 
Zsuzsanna vezeti. 

– Békéscsaba a gasztronó-
mia fővárosa, ahol minden 
családban komoly hagyomá-
nya van a sütésnek, főzés-
nek, a közös étkezésnek. A 
Békéscsabai Médiacentrum 
új műsorával ezt a tradíciót 
kívánja megismertetni a né-
zőkkel. Bemutatjuk a helyben 
termelt értékeket, a helyi ter-
melőket, a helyi ízeket. Nem 
titkolt célunk arra ösztönözni 
nézőinket, hogy helyi termé-
keket válasszanak vásár-
lásaik során, hiszen ezzel 
városunk termelőit, gazdáit 
támogatják, és hozzájárulnak 

a békéscsabai gazdaság fel-
lendítéséhez – mondta Diós 
Zsolt a Békéscsabai Média-
centrum ügyvezetője. 

A műsorban fontos szem-
pont, hogy a feldolgozandó 
alapanyagot a termőföldtől 
a konyháig kísérjük, a helyi 
alapanyagokat a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Békés 
Megyei Igazgatóságának a 
konyhájában dolgozzuk fel. 

A magazinban mindig 
várható egy meglepetés-
vendég, akit közelebbről 
is megismerhetünk, és aki 
bemutatja a feldolgozandó 
terméket. Olyan alapanya-
gokkal dolgozunk, mint 
például a sárgadinnye, az 
eper, húsok, a Famíliatész-
ta Kft. tésztái, rózsa, málna, 
meggy, sajt, méz vagy a Ma-
gyarok Kenyere. 

Eljött a tanévzárók és bi-
zonyítványosztások ideje 
az általános- és középis-
kolákban. A tanulók éle-
tében fontos esemény a 
járványügyi helyzetnek 
megfelelően rendhagyó 
lesz. A békéscsabai intéz-
ményekben ugyan hagyo-
mányos ünnepséget idén 
nem tartanak, azonban a 
legtöbb helyszínen igye-
keznek alternatív módot 
találni a diákok elbúcsúz-
tatására. A Csabai Mérleg 
két középfokú és két ál-
talános iskolát kérdezett 
meg, hogy náluk miképp 
zárják a tanévet.

Maruzsa Zoltán közneve-
lésért felelős államtitkár 
javaslata szerint ebben a 
tanévben eltekintenek az 
intézmények a tanévzáró 
ünnepségek megtartásától. 
Levelében arra kérte az in-
tézmények vezetőit, hogy 
a tanulók és pedagógusok 
tömeges, kötelező szemé-
lyes jelenlétével járó ünnep-
ségeket idén ne szervezzék 
meg, ugyanakkor kevesebb 
résztvevővel, az alapvető 
egészségvédelmi szempon-
tok figyelembevételével, a 
hagyományostól eltérő mó-
don tanévzáró vagy más ren-
dezvény szervezhető.

A Szeberényi Gusztáv 
Adolf Evangélikus Gimnázi-
umban a diákok nem kapják 
kézhez bizonyítványaikat, 
hanem elektronikus formá-

ban tekinthetik azt meg. Idén 
a ballagások is elmaradtak, 
a 8. osztályosok ünnepségét 
viszont virtuális formában 
megtartják, ugyanis egy vi-
deóval készült nekik az intéz-
mény, melyben elköszönnek 
tőlük osztályfőnökeik és a 
végzős diákok is.

– Június 18-án lesz a bizo-
nyítványosztó a nagytemp-
lomban, ahol összegyűlnek 
a nyolcadikos diákok és az 
őket tanító pedagógusok. 
Ekkor köszönünk el tőlük 
személyesen is. A többi év-
folyamtól pedig az eddigi 
munkarend szerint, digitá-
lisan köszönünk majd el – 
ismertette Köveskúti Péter 
intézményvezető.

Az Andrássy Gyula Gim-
náziumban sem tartják meg 
hagyományos formában a 
tanévzárót és a bizonyítvány-
osztást. Az intézmény veze-
tője úgy fogalmazott: bíznak 
benne, hogy szeptember el-
sején mindezt be tudják majd 
pótolni, és nem akadályozza 
meg őket a járványhelyzet.

– A gyerekek egy megha-
tározott eljárásrend szerint 
jöhetnek majd be az intéz-
ménybe a bizonyítványaikat, 
közösségi szolgálatos napló-
kat és azokat a dokumentáci-
ókat átvenni, melyekre szük-
ségük lehet a nyár folyamán. 
Azok a gyerekek, akik nem 
jönnek be, egy előre meg-
hirdetett nyári ügyeleti nap 
vehetik majd át tanúsítvá-
nyaikat – fogalmazott Szabó 
László igazgató. 

A Békéscsabai Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolában 
egy előre meghirdetett na-
pon lesz a bizonyítványosz-
tás. Azok a diákok, akik ezen 
a napon nem jelennek meg 
az intézményben, ők ügyeleti 
napokon munkaidőben vehe-
tik át bizonyítványukat. 

A Békéscsabai Petőfi Utcai 
Általános Iskolában a tanúsít-
ványokat már átvették a diá-
kok. A nyolcadikosok balla-
gása pedig június 20-án lesz, 
ekkor az osztályok óránként 
váltják majd egymást.

Gyemendi Réka
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Pocsaji Csilla szimpatikus volt a cápáknak Idén inkább belföldön nyaralnak a magyarok

„Üzleti partnert kerestem”

Főzzünk együtt! Rendhagyó búcsúztató

Újraindul a turizmus Csabán is
„Cápák ide-oda, ez így 
lesz!” – jelentette ki ellent-
mondást nem tűrően Po-
csaji Csilla június 8-án, az 
RTL Klubon sugárzott Cá-
pák között című műsorban. 
A Tebe, azaz Békéscsaba 
első hulladékmentes bolt-
jának tulajdonos-vezetője 
derekasan állta a sarat a 
milliárdos „ragadozók” ke-
reszttüzében. 

– A dolog pikantériája – me-
séli Pocsaji Csilla –, hogy 
nem hallottam erről a mű-
sorról. Amikor megkerestek 
bennünket, a párommal utá-
nanéztünk és hamarosan 
rábólintottunk, mert nagyon 
megtetszett a hangulata, a 
közvetlensége, a színvonala.

Csilla több körön keresz-
tül, bő másfélszáz jelentkező 
közül került adásba; noha 
elmondása szerint nem volt 
lámpalázas, az üzlet ered-
ménye miatt azonban izgult.

– 15 millió forint volt a ké-
rés, ez nem kevés egy ilyen 
vállalkozáshoz?

– Kevésnek tűnik, de a 
cápáknál az a fő szempont, 
hogy a befektetésük megté-
rüljön. Ugyanis miután vége 
ennek a szériának, a külön-
böző vállalkozásokba össze-
sen akár 100 milliót is invesz-
tálnak. Az a lényeg, hogy a 
pici vállalkozásból csinálja-
nak nagyot.   

– A vágásokból sejteni le-
hetett, hogy Tomán Szabiná-
ból befektető lesz. 

– Alaphangon több mint 
kétórás volt a tárgyalás. Tü-
zetesen belementünk a jogi 
részletekbe; átszámoltuk a 
profitot, a hasznot, és hogy 
mire költöm a pénzt. Ez egy 
kőkemény üzleti tárgyalás 
volt. Nyilván a show miatt 
az emberi részét emelték ki. 
Folyamatosan csak a cápák-
ra figyeltem, a kamerákra 
egyszer sem néztem ki. Attól 
függetlenül nagyon jól érez-
tem magam, de főleg azért, 
mert ők is nagyon szimpati-
kusak voltak.

– Szabina a kezdeti 10 
százalék részesedését feltor-
názta 25-re. Az nem sok?

– Ha bejön egy franchise-
üzlet, akkor bőségesen meg-

térül. Arról nem is beszélve, 
hogy hazánkban ő az egyik 
legnagyobb franchise-szak-
értő. A műsor folyamán több-
ször is elmondtam, hogy nem 
a pénzért mentem, hanem a 
kapcsolati tőkéért. Ráadásul 
a márciusi felvételt követően 
Szabinát bármikor hívhatom; 
általa nagyon sok szuper em-
bert ismertem meg. Úgy gon-
dolom, pontosan azt kaptam 
a műsortól, amit a legjobban 
szeretem volna. Nem szpon-
zort, hanem egy üzleti part-
nert kerestem.

– Debrecenben vagy 
Kecskeméten nyílik a követ-
kező Tebe?

 – Először Budán szeret-
nénk egy központot, majd a 
következő helyszín a terveim 
szerint Debrecen lesz.

Such Tamás

A koronavírus-járvány mi-
att fokozatosan bevezetett, 
a turizmus területét érintő 
enyhítésekkel egyértelmű-
vé vált, hogy újra elindulhat 
a belföldi turizmus. Békés-
csabán lépésről-lépésre tér 
vissza az élet a régi kerék-
vágásba.

A helyi Tourinform iroda május 
29-én nyitott ki újra a Szent 
István téren. Kotroczó Henri-
etta irodavezető kérdésünkre 
elárulta: több felmérés is azt 
mutatja, hogy idén a magya-
rok a belföldi utakat választják 
a külföldiekkel szemben.

– A vírushelyzet miatt so-
kan arra kényszerültek, hogy 
felhasználják az éves szabad-
ságuk nagy részét. Ezért vár-
hatóan a külföldi, egyhetes, 
több napos túrák helyett idén 
a belföldi nyaralást választják 
a magyarok, akár több alka-
lommal, 2-4 napra mennek 
pihenni különböző hazai hely-
színekre. Ez számunkra jó hír, 
hiszen újraindulhat a turizmus 
az országban. Bízunk abban, 
hogy Békéscsabára is sokan 
érkeznek idén. A pünkösdi 
hétvégén például már elég 
sokan jöttek a csabai szállás-
helyekre is – fogalmazott az 
irodavezető.

Opauszki Zoltán, Békés-
csaba környezetvédelmi és 
turisztikai ügyekért felelős 
tanácsnoka elmondta, hogy 

a kormány is biztosított for-
rást a szolgáltatók számára 
azért, hogy újfent beindíthas-
sák forgalmukat.

– Még májusban jelent 
meg a Magyar Turisztikai 
Ügynökség pályázata, ami 
a szálláshelyek fejleszté-
sét célozza. A nyolcnál több 
szobával nem rendelkező 
szálláshelyek esetében van 
elérhető forrás, itt szobánként 
maximum egymillió forint fej-
lesztési forrást fordíthatnak a 
következő hónapokban a be-
ruházásra. Ráadásul vissza 
nem térítendő támogatásról 
van szó. Békéscsabán szá-
mos olyan apartmanház van, 
ami ebbe a kategóriába esik 
és ez a forrás lehetővé teszi, 
hogy minőségemelés történ-
jen. Ez a jövőre nézve a ven-
dégek számát és az elérhető 
bevétel nagyságát is érdem-
ben tudja majd befolyásolni 
– emelte ki Opauszki Zoltán.

A tanácsnok hozzátette, 
hogy a 100 szobánál na-
gyobb kapacitással rendel-
kező szállodák számára is 
írtak ki pályázatot. Ilyen a 
megyeszékhelyen nincs, vi-
szont remélhetőleg a követ-
kező időszakban lesz olyan 
forrás is, amely a Békés-
csabán elérhető szállodák, 
nagyobb panziók esetében 
is lehetőséget nyújthat a to-
vábbi fejlesztésekre.

Opauszki Zoltán beszélt 
arról, hogy jelenleg is számos 
olyan fejlesztés van folya-
matban Békéscsabán, ami 
a város turisztikai vonzerejét 
hivatott magasabb szintre 
emelni. Ők pedig igyekeznek 
minél több embert megszó-
lítani a különböző csatorná-
kon keresztül; többek között 
a közösségi média felületein, 
hogy Békéscsabára invitálják 
a látogatókat. 

Papp Ádám



Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága jelentette 
be, hogy egymilliárd forint átcsoportosításával azonnali 
segítséget nyújt a független előadóművészeknek, ame-
lyet nem segélyként, hanem feladatvállalás után, előleg-
ként kaphatnak meg a művészek.

A pályázatok az előadó-művészet minden ágában rendkívül 
sikeresek voltak, több mint 3000 művész kapott így segítsé-
get. A korlátozások enyhítésével és a színházak, előadóhe-
lyek újranyitásával a vállalt feladatok már teljesíthetők, így 
országszerte hálaadó, tisztelgő gálák, kulturális programok 
indulnak, amelynek élére a Szarvasi Vízi Színház állt.

A teátrum a 2020-as nyári évad első hónapját a helytál-
ló honfitársaknak szóló köszönet jegyében szervezte meg. 
Az egészségügyi dolgozók, az orvosok, az ápolók, a men-
tősök, a rendvédelmi dolgozók, a rendőrök, polgárőrök, 
de a kultúra területén dolgozó tanárok, és a művészek is 
hősies helytállásukról tettek tanúbizonyságot. A színház 
a járványügyi szabályok szigorú betartásával, lehetősé-
get teremtve a támogatott művészek vállalt feladatainak 
teljesítésére, arra törekszik nyári évadnyitó előadásaival, 
hogy rávilágítson e szakmák képviselőinek kiemelkedően 
fontos szerepére.

A Szarvasi Vízi Színházban Liszt Ferenc Magyar rapszódi-
ájával és gálaműsorral kezdődött a nyári programok sorozata 
június 12-én. Az ingyenesen látogatható előadások pedig jú-
nius 13-án kezdődtek az orvosok előtt tisztelgéssel: Köszön-
jük, Magyarország! Köszönjük, Orvosok! címmel. 

Vasárnap, június 14-én a gyógyszerészek, a héten pedig az 
ápolók és mentősök kapnak kiemelt figyelmet, de szentelnek 
előadást többek között a kereskedelmi dolgozóknak, a tűzol-
tóknak, a pedagógusoknak, a takarítóknak és vasutasoknak is.
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2020. június 22., hétfő

2020. június 29., hétfő 2020. június 30., kedd

2020. június 23., kedd

2020. július 1., szerda

2020. június 24., szerda

2020. július 2., csütörtök

2020. június 25., csütörtök

2020. július 3., péntek

2020. június 26., péntek

2020. július 4., szombat

2020. június 27., szombat

2020. július 6., vasárnap

2020. június 28., vasárnap
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18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Zöld7
21.00 Karácsond 1.
22.00 Amíg a kard ki nem
 hull a kezünkből
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Zöld7
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Épí-Tech
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Zöld7
  8.30 ZooPlusz 1.
  9.10 Kikötő
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Látogató 4.
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Nyitott Egyetem 13.
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 A Symposion-kör
21.50 Tiltott kastélyok 2.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 BRSE TV
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Zöld7
  8.10 Praktikák
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Sztárportré
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kikötő
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Zöld7
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Gázfröccs 7.
21.00 Békéscsaba–MTK
 kézilabda-mérkőzés 
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Gázfröccs 7.
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Zöld7
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 BRSE TV
  8.10 Praktikák
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Sztárportré
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kikötő
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Zöld7
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Látogató 5.
21.00 BRSE–Vasas
 röplabda-mérkőzés 
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Látogató 5.
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 ZooPlusz 4.
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Gázfröccs 7.
  8.10 Kikötő
  8.30 Tudományos estek 3.
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Nyitott Egyetem 16.
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Karácsond 2.
22.00 A Dunakanyar és a
 Szentendrei-sziget
 titkai
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 ZooPlusz 2.
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Látogató 5.
  8.10 Kikötő
  8.30 Tudományos esték 2.
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Nyitott Egyetem 14.
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Tiltott kastélyok 1.
21.50 Máterka
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Sztárportré
  8.40 Gázfröccs 7.
  9.10 Látogató 5.
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Nyitott Egyetem 17.
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötő
21.00 Rendszerváltó
 televíziók
21.30 Esterházy
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Sztárportré
  8.40 Gázfröccs 6.
  9.10 Látogató 5.
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Nyitott Egyetem 15.
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Közösségi tér 1.
21.00 Aggódunk érted 10.
22.20 Jókai-kert
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Közösségi tér 1.
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 ZooPlusz 4.
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Zöld7
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Gázfröccs 7.
10.50 Közösségi tér 1.
11.20 Képújság
16.00 Napsugár bábszínház 2.
16.25 Mondj egy mesét 4.
16.40 Luther Márton élete 10.
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Közösségi tér 1.
18.00 Hírek
18.10 Látogató 05.
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Így nem játszunk mi 4.
22.15 Azori
22.50 Híradó
23.20 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 ZooPlusz 3.
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Zöld7
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Határtalan tudás 3.
11.20 Képújság
16.00 Napsugár bábszínház 7.
16.45 Mondj egy mesét 11.
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Közösségi tér 1.
18.00 Hírek
18.10 Látogató 5.
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Így nem játszunk mi 3.
22.15 Keresem
 az apám sírját
22.50 Híradó
23.20 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 BRSE TV
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Varázsfuvola
11.30 Képújság
15.00 Így nem játszunk mi 4.
16.15 Az okos lány
16.30 Napsugár bábszínház 9.
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 ZooPlusz 5.
18.00 Hírek
18.10 Látogató 5.
18.30 Gázfröccs 7.
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Törvénytelen randevú
22.55 Híradó
23.15 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ III./1.
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 BRSE TV
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szélkirály
11.30 Képújság
15.00 Így nem játszunk mi 3.
16.15 Szent Balázs
16.30 Napsugár bábszínház 10.
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 ZooPlusz 4.
18.00 Hírek
18.10 Látogató 5.
18.30 Gázfröccs 6.
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Csak semmi szexet
 kérem, angolok vagyuk
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ III./1.
24.00 Képújság
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K I T E K I N T Ő
A Szarvasi Vízi Színház programsorozata a köszönet jegyében

Fekete Péter ünnepi beszédében a kettős ünnepről be-
szélt, egyrészt, hogy Magyarország győzött a vírus fe-
lett, másrészt, hogy a 10. évadát ünnepeljük a Magyar-
ország közepén lévő fantasztikus kulturális központnak.



Csabai Mérleg

Szamosi Szabolcs: Népszerűek voltak a meglepetéskoncertek

„Köszönjük, Magyarország!”
Szülők, szervezők figyelmébe!

Nyári táborok
„Köszönjük, Magyaror-
szág!” címmel hirdetett 
pályázatot az Emberi Erő-
források Minisztériuma a 
független előadóművé-
szek támogatására. A ze-
nészek helyzetéről és a 
pályázat adta lehetősége-
iről Szamosi Szabolccsal, 
a Filharmónia Magyaror-
szág ügyvezető igazgató-
jával beszélgettünk.  

– Több szakmai szervezet 
igyekszik segíteni a függet-
len színészeket, táncosokat, 
artistákat és zenészeket, akik 
nehéz helyzetbe kerültek az 
elmaradt rendezvények, kon-
certek miatt. A Filharmónia 
Magyarország pedig a ko-
molyzenészeket támogatja. 
Hogyan?

– Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Kultúráért 
Felelős Államtitkársága, a 
kezdeményezés elindítója a 
Filharmónia Magyarországot 
bízta meg a pályázat kezelé-
sével. A művészek támoga-
tására összesen egymilliárd 
forintot fordít a kormány-
zat, a Filharmónia Magyar-

ország 100 millió forinttal 
gazdálkodik ebből. Azok a 
muzsikusok pályázhattak, 
akiknek félállásnál nincsen 
több munkájuk, és gondok-
kal küzdenek. Összesen 300 
ezer forintot lehet lehívni, 
ezért cserébe később majd 
fellépések lesznek. Fekete 
Péter kultúráért felelős ál-
lamtitkár célja a pályázattal 
kettős: egyrészt a művészek 
támogatása, másrészt a ví-
rushelyzet után több ezer új 
program, koncert, kulturális 
esemény létrejötte, akár ki-
sebb településeken is. Ezzel 
tehát jól jár a közönség és a 
művész is. 

– A pályázattal egyfajta 
együttműködést teremtenek 
a kulturális intézmények és 
az előadók között. Hogyan 
működik ez a gyakorlatban?

– A Fischer Annie pályá-
zatunkhoz hasonlítanám, 
ami a pályakezdő fiataloknak 
biztosít lehetőséget. Havi 
jövedelmet kapnak, ezért 
cserébe fellépéseket kell vál-
lalniuk bármelyik kulturális 
szervezetnél az országban. 
Annyi a lényeg, hogy valós 

szereplésről legyen szó, 
majd teljesítési igazolást kell 
benyújtaniuk a pályázathoz. 
A kulturális intézmények föl-
kérhetik a művészeket, nekik 
kell velük egyeztetni. Örü-
lünk, hogy így az intézmé-
nyek fellépőkhöz juthatnak, 
akiknek a fellépti díját azon-
ban az állam fizeti. 

– Önök rengeteg kon-
certet szerveznek évente, 
most, hogy ezek elmarad-
tak, milyen tevékenységet 
folytatnak?

– Sok olyan feladatot ke-
zelünk, amellyel a kulturá-
lis államtitkárság bíz meg 
bennünket, mint például a 
békéscsabai társszékesegy-
ház orgona-felújításra kapott 
támogatása. Tematikus on-
line programot is indítottunk 
a közösségi oldalon: hétfőn 
ifjúsági koncerteket, kedden 
felnőtt koncerteket mutatunk 
be, szerdán a filharmónia 
történelméből szemezge-
tünk, csütörtökön hangszer-

bemutatót tartunk. Pénteken 
először a kollégák kívánsá-
gait teljesítettük, az utóbbi 
hetekben pedig orvosokat 
kerestünk meg az ország-
ban, akiknek így mondtunk 
köszönetet megfeszített 
munkájukért. A szombat 
meglepetésnap, a vasárnap 
pedig egy kvízé. Meglepe-
téskoncerteket is rendez-
tünk. Tavaly október elsején 
Fekete Péter államtitkár elin-
dította a Térzene Programot, 
ami a téli időszakban leállt. A 
március 15-ei hétvégén indí-
tottuk volna újra, de a vírus-
helyzet miatt nem lehetett. 
Számos tárgyalás után egy 
újragondolt programot kezd-
tünk, meglepetéskoncertek 
indultak. Főként sűrűn lakott 
övezetekben, például lakóte-
lepeken, játszótereken adtak 
koncertet különböző zenei 
csoportok például Békés-
csabán is, ami a zenészek-
nek és a közönségnek is 
örömére szolgált.

BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Keres, de nem talál? Nincs ötlete, de megnézné a kíná-
latot? Esetleg tudja már, mit szeretne, de azt nem, hogy 
hol keresse a szervezőt? A behir.hu a segítségére lesz 
abban, hogy megtalálja gyermeke számára a legjobb 
nyári tábort!

Egyre több szülő érdeklődik a gyermektáborok iránt. A Bé-
késcsabai Médiacentrum a behir.hu/nyaritabor oldalon meg 
szeretné könnyíteni a szülők és a gyerekek dolgát azzal, hogy 
közzétesszük ezek listáját. 

Az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy létrehozzunk egy 
olyan felületet, amelyen Békés megyei, 2020 nyarára meg-
hirdetett gyermek- és ifjúsági táborok kapnak helyet, hogy a 
szülők időben értesüljenek azokról, és előre tervezhessenek. 
Az oldal folyamatosan frissül, ezért érdemes többször is visz-
szatérni rá és böngészni a kínálatban!

TÁBORSZERVEZŐK FIGYELMÉBE!

Nemcsak a szülőkre, gyerekekre, hanem a táborok szervező-
ire is gondoltunk, így azok, akik szeretnék megosztani térítés-
mentesen a programjaikat a nagyközönséggel, kérjük küldjék 
el a nyaritabor@bmc.media.hu e-mail-címre a tábor plakátját, 
vagy szövegesen azt, hogy hol, mikor, milyen tábort szervez-
nek, mely korosztály számára, és mennyibe kerül a tábor. 

Az Aladdin című mese-
játék Dzsinije teljesítette 
Szakálos Janka kívánsá-
gát: a kislánynak elvitték 
azt a cicát, amire nagyon 
vágyott. Mi pedig végig-
kísértük „Sütikanál” útját 
a cica születési helyétől 
egészen az új otthonáig.

A Jókai színház mindig ké-
szül valamilyen felhívással 
a gyerekek számára, amely-
nek lényege, hogy alkotásra 
hívja az ifjabb közönséget. 
Az Aladdin előadáshoz több 
program is társult, ennek 
egyike az volt, hogy a gyer-
mekek megírhatták a kíván-
ságaikat a darabban sze-
replő Dzsininek. Szakálos 

Jankának a leghőbb vágya 
egy kiscica volt, a Dzsini 
pedig úgy döntött teljesíti a 
kérését. 

Németh Gabriella a Jókai 
színház marketing csoport-
vezetője elmondta, hogy 
Dzsini egy ideig nem talált 
cicát, de aztán Janka édes-
anyjának segítségével meg-
tudták, hogy Hégely Barba-
ránál négy kiscica született, 
és neki rajtuk kívül már van 
három macskája  és egy ku-
tyusa. Barbara szereti az ál-
latait, de úgy gondolta, hogy 
megválik a született kisálla-
toktól, ajándékba adná an-
nak, aki igényt tart rá. 

Ha már így minden ösz-
szeállt, Dzsini jó szívvel 

tudta teljesíteni Szakálos 
Janka kívánságát, aki egy 
vörös, foltos kiscica újgaz-
dája lett. A kislány a cicus-
nak a Sütikanál nevet adta.

Csiffáry Zsuzsanna

A Jókai színház Dzsinije teljesítette egy kislány cica-kívánságát

Szakálos Janka egy cicát kért az Aladdin mesejáték Dzsinijétől

Sütikanál lett a neve

Szamosi Szabolcs ügyvezető igazgató
Fotó: Filharmónia Magyarország

A Szeged Trombone Ensemble csabai fellépése



A múzeum Helytörténeti 
gyűjteményében több rit-
ka dokumentumot is őr-
zünk, amelyek városunk 
életében meghatározóak 
voltak. Ezek közül ki kell 
emelni a legelő-elkülö-
nítési és az örökváltsági 
szerződést. 

Békéscsaba legelő-elkülö-
nítési szerződését 1844-ben 
kötötték meg, ennek egyet-
len példánya maradt fenn. 
Csaba, mint jobbágyfalu, je-
lentős szolgáltatásokkal tar-
tozott földesurának, azonban 
a 19. század közepén esély 
nyílt mindezek megváltásá-
ra. 1844-től egyezkedések 
kezdődtek, először a legelők 
elkülönítése volt napirenden, 
amelyeket ekkor még a föl-
desurakkal közösen birtokol-
ta. A szerződés értelmében 
több mint 17 ezer hold legelő, 
rét és föld került Csabához, 
majd 1852-ben felosztották a 
legelőket a jobbágyok között. 
Az örökváltsági szerződés 
megkötése 1845-ben történt, 
Such János bíró idején. A 
szerződés szerint a község 
közel 802 ezer pengőforint 

kifizetése ellenében válthatta 
meg magát. A megváltási ösz-
szeget a jobbágytelek nagy-
ságának arányában vetették 
ki a jobbágyokra, de a befize-
tések gyakran késtek, ráadá-
sul Csaba jobbágyfaluként 
még kölcsönt sem vehetett 
fel. Az 1848. évi áprilisi törvé-
nyek értelmében a jobbágyok 
azt gondolták, hogy most már 
mentesülnek kötelezettsége-
ik alól, azonban 1849 után a 
földesurak nem álltak el kö-
veteléseiktől. Hiába indítottak 
pert ez ügyben, végül a bir-
tokosoknak adtak igazat, így 
1854-ben még 544 ezer forint 
tartozása volt Csabának. Így 
a következő években folytató-

dott a fizetés, az utolsó rész-
letet csak 1873-ban tudták 
kifizetni. Ez a megváltás a 
csabai paraszti árutermelés 
megerősítését segítette elő, 
a kifizetett váltsági összeg 
jelentős részét később az ál-
lam visszatérítette. 

A több mint másfél évszá-
zaddal ezelőtt írt szerződé-
seket a Munkácsy Mihály 
Múzeum a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásának 
köszönhetően restauráltatni 
tudta. A megújult dokumen-
tumok kiemelt helyet kapnak 
a múzeum új állandó kiállítá-
sában. 

Szakál Veronika
történész muzeológus
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5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

MESÉLŐ MÚZEUM

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMÁNAK 
TÁMOGATÁSÁVAL.

Fejezetek  Békéscsaba történetéből

Csabai Mérleg

Azok a csodálatos nyári táborok… 

VAKÁCIÓ A MESEHÁZBAN

A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal a vakáció ideje alatt 
a szabadidő vidám, tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyer-
mekeket. Kellemes környezetben, napsütéses udvaron, árnyas diófa 
alatt, kis létszámú csoportban, a szülők munkaidejéhez igazodva, 
különböző élményközpontú tematikával készülünk a nyárra.

A PÁPAI MÉZESBÁBOS | 2020. július 6-10. 
A tábor a népi kézművesség, a képzőművészet és az irodalom esz-
köztárával gazdagítja a résztvevő kisiskolásokat.
KÉZKIVIRÁGZÁSOK I-II. | 2020. július 13-17. és július 20-24.
Két tábor a játékos készségfejlesztő foglalkozások jegyében, a kéz-
ügyesség, a figyelem, a koncentráció és a kitartás fejlesztésére. Kis-
csoportos foglalkozás 7–9 fő.
MADÁRIA – a madarak országa | 2020. július 27-31.
A táborban megismerkedünk a körülöttünk élő madarakkal, tulaj-
donságaikkal, szokásaikkal. Készítünk madárházat, madáretetőt, 
felépítjük a madarak elképzelt birodalmát. 
KAKASHUSZÁROK – alkoss, ne vásárolj! | 2020. augusztus 3-7.
A héten funkcionális tárgyakat készítünk, az újrahasznosítás jegyé-
ben. A fantázia szab határt annak hogy, miből mi születik. Kartondo-
bozok, műanyag palackok, textilek kelnek új életre.
VIRÁGLÁNYOK - színek, minden mennyiségben | 2020. augusztus 10-14.
Schéner Mihály színes fafaragványai adják az ihletet ahhoz, hogy szí-
nessé tegyük a tábort. Helyben és sétákon gyűjtjük össze a színeket 
és formákat. A körülöttünk lévő világ ábrázolása lesz a hét témája.

Táboraink részvételi díja: 17 000 Ft/hét, ami tartalmazza az ebéd, vala-
mint a foglalkozások összes költségét. Testvéreknek kedvezményt adunk.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a mesehaz@mesehaz.hu címen. 

Csabai Mérleg

Egykori iparosok az Andrássy úton (2. rész)Restaurált régi szerződések
Korábban megkezdett sorozatunkat 
és képzeletbeli sétánkat folytatva be-
mutatunk jellemző üzleteket, kisiparo-
sokat, bolttulajdonosokat az András-
sy útról (egykori nevén: Vasút utca, 
az 1920–30-as évekből. Nem teljes és 
nem is lehet teljes a lista, mivel időn-
ként igen gyorsan cseréltek gazdát 
az egyes üzletek, mindegyiket végig-
követni ezen cikk keretei között sincs 
mód. De a kor szellemét, hangulatát 
mindenképpen meg tudjuk a segítsé-
gükkel idézni.

Hrabovszky János – hentesmester 
(Andrássy út 3.)
Hentesüzlete a színházzal szemközti ol-
dalon volt megtalálható az egykori Kugel-
féle kereskedőházban, amelynek a Sza-
badság térre néző oldalán működött a 
Békés-Csabai Takarékpénztár Egyesület 
(Andrássy út 2. szám alatt). Ebben vette 
át 1903-ban a Knyihár András-féle hen-
tesüzletet (az egyik legrégibb és legjobb 
volt), hogy tovább üzemeltesse benne a 
saját cégét, ehhez kérte a vásárlók szí-
ves pártfogását. Az egyik legnevesebb 
hentesmester volt többek között Lepény 
Tamás, Bán János, Laczo Mihály, va-
lamint Luptovics Jenő és társa mellett. 
És az egyik első, akinél olvasható, hogy 
árukészletében csabai nyári kolbászt, 
valamint csabai kolbászt árusított. Ez az 
általa, kisipari keretek között készített, a 
Békéscsabán kedvelt ízvilágot követő fű-
szerezésű, összetételű, annak előállítá-
sát követő terméket jelentett. (A nyári kol-
bász egy szárazabb, a tavaszi hónapokra 
megérett kolbásztípust jelentett, amely 
igen közkedvelt volt a századfordulón Bé-
késcsabán. Hagyományosan készítették 
és mindenhol lehetett kapni.)

1924-ben az Apponyi utca és a Szent 
István tér sarkán lévő, lebontásra ítélt ház 
udvarán kapott ideiglenes árusítóhely-
ként működő bódéra építési engedélyt 
(1927-ben még mindig az Andrássy út 2. 
szám alatt működött üzlete, 1928-ban pe-
dig építési engedélyt. Üzlethelyiségében 
1936-ban már Luptovics Jenő hentes-
áru- és csemegeüzlete volt megtalálható. 
A gerendási halom mellett volt a földje, 
ahol jószágot is tartott. Rendszeresen 
jótékonykodott, erejétől függően mások 
megsegítésére részt vett segélyező akci-
ókban (például 1925-ben 100 000 koronát 
adományozott a szegény gyermekeknek). 
Egyik leszármazottja dr. Sztaricskai Tibor 
atomfizikus, egyetemi docens, aki vissza-
emlékezéseiben megírta, hogy a színház-
zal szemben feküdt egykori Andrássy úti 
üzletben a színészek rendszeresen vá-
sárolták és falatozták a Hrabovszky-féle 
kolbászt. (folytatjuk)

Szalay Ágnes történész
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Szarvas Péter: Van közös múltunk és van közös jövőnk is

A 2008-ban átadott békéscsabai Trianon emlékmű 2020. június 4-én a Trianon téren

Szarvas Péter polgármesterÖkumenikus istentisztelet a református templomban

A Harangláb az összetartozás tüzével a színháználEmlékezők Csabagyöngyénél, a tárlatnyitónA Munkácsy Mihály Múzeum kerítésén látható tablók

Június 4-én országszerte meg-
kondultak a harangok 16 óra 
32 perckor, és szinte mindenütt 
megemlékezéseket tartottak a 
trianoni békediktátum aláírá-
sának századik évfordulóján. 
Békéscsabán a Trianon-emlék-
mű előtt, majd a Deák téri re-
formátus templomban, a Csa-
bagyöngyénél és a színháznál 
gyűltek össze az emberek.

1920. június 4-én írták alá azt a 
békediktátumot, amely az I. világ-
háború lezárása mellett megfosz-
totta Magyarországot akkori terü-
letének több mint kétharmadától. 
Az Országgyűlés 2010-es döntése 
alapján ez a nap nemcsak a béke-
diktátumról való megemlékezés, 
hanem a nemzeti összetartozás 
napja is.

Június 4-én a békéscsabai Tri-
anon-emlékűnél sokan gyűltek 
össze, hogy leróják tiszteletüket 
és együtt emlékezzenek a történ-
tekre. Először a Talléros Együttes 
adott elő I. világháborús katona-
dalokat, majd Szarvas Péter polgár-
mester mondott beszédet. 

– A nemzeti összetartozás 
napján gondoljunk azokra a ma-
gyarokra, akik a 100 évvel ezelőtt 
meghúzott határokon kívül ragad-
tak, de mégis magyarok maradtak.  

Megőrizték magyarságukat, nem-
zeti értékeiket, amelyeket később 
gyermekeikre és unokáikra hagyo-
mányoztak – hangsúlyozta a pol-
gármester, hozzátéve: a határoktól 
függetlenül van közös múltunk, 
vannak erős gyökereink, amelyek-
be kapaszkodhatunk és van közös 
jövőnk is.

Ezután a Békéscsabai Jókai 
Színház színművészeinek ünnepi 
műsora következett, amelyet az 
Ismerős Arcok Nélküled című 
dala zárt. Végül a város vezetői, 
a pártok és civil szervezetek kép-
viselői helyezték el az emlékezés 
koszorúit és virágait az emlékmű 
talapzatánál.

A Deák téri református temp-
lomban ezt követően Marti Miklós 
református lelkész, Szigeti Antal 
katolikus plébános, Verasztó János 
evangélikus lelkész és Takács 
Zoltán, a békéscsabai baptista 
gyülekezet lelkipásztora tartott 
ökumenikus istentiszteletet. A 
templomban elhangzott az az 
imádság is, amelyet a magyaror-
szági püspöki kar írt a trianoni 
döntés megszületését követően: 
"Ha a sok csapás a te büntetésed, 
amelyeket bűneinkkel vontunk 
magunkra, bocsáss meg nekünk, 
bűnbánóknak! Ha széthúzásunk 
oka nemzeti szerencsétlensé-

günknek, vezérelj minket egyet-
értésre! Ha hűségünket akartad 
próbára tenni, tekintsd gyönge-
ségünket és rövidítsd meg látoga-
tásod idejét!"

A nemzeti összetartozás napjá-
nak estéjén, a Békéstáji Művészeti 
Társaság és Csabagyöngye Kul-
turális Központ összefogásában 
kiállítás nyílt. A társaság eredetileg 
a saját galériájában állította volna 
ki a centenáriumra készült mun-
kákat, ám a járványhelyzethez iga-
zodva ebből rendhagyó szabadtéri 
tárlat lett. Az alkotások az épület 
üvegén keresztül este láthatóak, 
mivel napközben az üvegek nem 
látszanak át.   

Szintén különleges tárlattal ké-
szült az évfordulóra a Munkácsy 
Mihály Múzeum. Az intézmény 
a kerítésére tett tablókon mutat-
ta be, milyen előzményei voltak a 
békeszerződésnek, mi volt annak a 
tartalma és a következménye. 

A Jókai színház pedig csatlako-
zott ahhoz a kezdeményezéshez, 
hogy június 4-én 20 óra 20 perc-
kor mindenhol a világon, ahol ma-
gyarok élnek, gyúljon meg az ösz-
szetartozás tüze. A fellobbanó tűz 
mellet a békéscsabai Harangláb 
zenekar adott rövid műsort. 

Csiffáry Zsuzsanna
D. Nagy Bence

Trianon 100: Békéscsaba méltó módon emlékezett meg a 100 éve történtekről 

BÉK ÉSCSA BA 1920

Csabára a Békés című megyei 
lap és a Körösvidék nevet vi-
selő csabai újság szállította 
a híreket. A korabeli lapok 
természetesen beszámoltak 
a békekötéshez vezető útról, 
annak aláírásról is. 

Június 4-ét megelőzően sokszor 
a remény szólalt meg a cikkek-
ből: „Nitti az olasz kamara ne-
vében kompromisszumos békét 
ajánl Magyarország és az osztoz-
kodni vágyó szomszédai között” 
(Körösvidék, 1920. 4. 22.).
„Bíznunk kell abban, hogy hat év 
rettentő szenvedései után végre 
ránk derül a béke megváltó napja” 
(Békés, 1920. 1. 1.).
A cikkekben a harag, a keserű-
ség is megjelenik: „És mostantól 
fogva a béke sem lesz előttünk 
más, mint orcapiritó hazugság 
és gyalázat. Hazugság az ellen-
fél által hirdetett elvekkel szem-
ben, gyalázat az emberi jogokkal 
és a történelemmel szemben” 
(Körösvidék, 1920. 4. 14.). 
Vettek át híreket más országok 
újságaiból is: „A skandináv lapok 

hangsúlyozzák hogy a magyar 
békénél nagyobb igazságtalanság 
még nem fordult elő a világon s 
ha a magyaról most kényszerű-
ségből elfogadnák is, abban senki 
sem kételkedhetik, hogy a legrö-
videbb időn belül revideálni kell” 
(Körösvidék, 1920. 5. 9.).

A békéscsabaiak május 26-
án olvashatták a Békés című új-
ságban: „Az igazságtalanságok 
megszüntetésének feltevésében 
és az ország sulyos helyzetének 
teljes tudatában úgy véli a ma-
gyar kormány, hogy nem térhet 
ki a békeszerződés aláírása elöl”. 

Ahogy közeledett június 4-e, 
egyre érzelmesebb hangon szó-
lalt meg a Körösvidék: „Holnap! 
Abban az órában, amikor meg-
kondulnak majd siró lármával, 
hangos zokogással az árva haran-
gok, lealázott, kirabolt, koldus 
nemzetem nevében egy szomorú 
ember fog odaállani a nyugati 
hiénák itélő széke elé és enge-
delmeskedve a rideg parancsnak, 
törvényesiti a maga részéről azt 
a hitvány papirrongyot, amelyet 
a világ sorsát irányító nagyhatal-

mak képviselői „békeokmány"-
nak kereszteltek el.”

Június 6-án részletes beszá-
molót olvashattak a csabaiak: „A 
magyar békeszerződést pénteken 
irták alá Versaillesben. A szertar-
tás helye az a terem volt, amely 
a nagy Trianont a kicsivel köti 
össze.” és a magyar nemzetgyű-
lésben elhangzott beszédekről is: 
„nem a végleges békét, hanem 
örök békétlenséget, folytonos 

nyugtalanságot, nem szeretettel-
jes működést, hanem széthúzást 
és ellenszenvet alkalmas terem-
teni a népek között.”

A Békés című lap így ír a 
magyarok érzéseiről: „Junius 4 
a magyar történelem egy újabb 
szomorú és mély fájdalommal 
telitett gyásznapja. Méltán sora-
kozik Mohi, Mohács, Világos és 
október 6-a mellé”.

Ugrai Gábor

A Körösvidék szerkesztősége a Szent István tér 18. alatt, balról a 
harmadik házban volt                                 A kép forrása: indafoto.hu

FOGA DÓN A POK 

Békéscsaba polgármestere, alpolgármesterei, jegyzője és 
aljegyzője a következő időpontokban tart fogadónapot a 
városházán (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 2020 máso-
dik félévében.

2020. június 19.  Szarvas Péter polgármester
2020. szeptember 11. Hanó Miklós alpolgármester
2020. szeptember 18. Dr. Kiss Gyula aljegyző
2020. szeptember 25. Nagy Ferenc alpolgármester
2020. október 2.  Hanó Miklós alpolgármester
2020. október 9.  Dr. Bacsa Vendel jegyző 
2020. október 16. Szarvas Péter polgármester
2020. október 30. Varga Tamás alpolgármester
2020. november 6. Dr. Kiss Gyula aljegyző 
2020. november 13. Nagy Ferenc alpolgármester
2020. november 20. Hanó Miklós alpolgármester
2020. november 27. Dr. Bacsa Vendel jegyző 
2020. december 04. Szarvas Péter polgármester
2020. december 11. Varga Tamás alpolgármester 
2020. december 18. Dr. Kiss Gyula aljegyző

Trianoni béke a korabeli újságokban
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A P R Ó H I R D E T É S E K
INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es karbantartott 
építési telek, gázcsonkkal, árammal, fúrott kúttal, fafészerrel, 

gyümölcsfákkal eladó. Telefon- és digivezeték az utcában. 
Tel.: 30/574-0913, délután.

Békéscsabán, a Reményi utcában kis családi ház eladó. 
Tel.: 30/265-4721.

Kenderföldeken 10 percre a vasútállomástól 3 szobás tanya eladó. 
Tel.: 70/519-3376.

SZOLGÁLTATÁS

Hibás tv, monitor, hangdoboz érdekelne alkatrésznek. 
Csak megköszönni tudom. Tel.: 20/370-9211.

Frankó Klímatechnika – Klímaberendezések forgalmazása, 
telepítése, tisztítása garanciával. Tel.: 20/ 804-7066.

Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u 20. 
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Matematikából korrepetálás online. Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés. 
Tel.: 70/392-0459. 

Iroda, lépcsőház takarítást vállalok számlaképesen. 
Tel.: 30/290-8726.

Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. 
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.

Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, roletta, 
reluxa szerelés, javítás, kulcsmásolás: 
Lencsési út 26/1. | Tel.: 30/233-4550.

Fűkaszálást, tereprendezést vállalok. Tel: 70/596-3370.

Kéz- és lábápolás (benőtt köröm is) vállalok. 
Szükség szerint házhoz megyek. Tel.: 70/367-0137.

Fűnyírást, bozótírtást vállalok. Tel.: 30/366-9699. Petri.

Vízadagoló automaták
széles választékban

elérhetőek!

TOVÁBBRA IS HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK ÖNÖKHÖZ!

(66) 778-888 • (30) 955-7679
www.szivarvanyaqua.hu

EGYSZERŰ

KÉNYELMESKÖRNYEZET-

BARÁT

990 Ft/ballon
(52 Ft/liter) 4 ballon rendelése esetén

Rendelje munkahelyére
vagy otthonába!

Kivételes nyugellátás-
emelés engedélyezhető a 
nyugellátásban részesülő, 
öregségi nyugdíjkorhatárt 
elérő személynek, a meg-
változott munkaképességű 
özvegynek, a fogyatékkal 
élő, illetve tartósan beteg 
vagy legalább két árvael-
látásra jogosult gyermek 
eltartásáról gondoskodó 
özvegynek, és az árvának.

A nyugdíj összege méltá-
nyosságból akkor emelhető, 
ha a kérelmező nyugellátá-
sának és rendszeres pénz-
ellátásának együttes havi 
összege nem haladja meg a 
85 000 forintot, illetve rendkí-
vül indokolt esetben a 90 000 
forintot. Nem engedélyez-
hető kivételes nyugellátás-
emelés a nyugellátás megál-
lapítását, továbbá a korábbi 
kivételes nyugellátás-eme-
lést követő 3 éven belül.

A kérelmet az erre a cél-
ra rendszeresített adatlapon 
vagy elektronikus űrlapon 
kell benyújtani a kormányhi-
vatalhoz. A kérelemben meg 
kell jelölni azokat a különös 
méltánylást érdemlő körül-
ményeket, amelyek a kivé-
teles nyugellátás-emelést 
indokolják. Az elbírálás so-

rán előnyben kell részesíteni 
például nők esetében a 30 
évnél, férfiak esetében a 35 
évnél több szolgálati idővel 
rendelkező személyt, a 70 
éven felüli személyeket, és 
azt a kérelmezőt is, aki ko-
rábban nem részesült kivéte-
les nyugellátás-emelésben. 

A nyugellátás-emelés ösz-
szege nem haladhatja meg 
az öregségi teljes nyugdíj 
mindenkori legkisebb össze-
gének huszonöt százalékát, 
de nem lehet kevesebb an-
nak tíz százalékánál, azaz 
2850 forintnál. 

A kérelem benyújtásá-
hoz szükséges nyomtatvány 

beszerezhető a nyugdíjbiz-
tosítási ügyfélszolgálaton, 
Békéscsabán a Luther u. 
3. sz. alatt, és a kormány-
ablakokban, de letölthető a 
Magyar Államkincstár hon-
lapjáról is: nyugdijbiztositas.
tcs.allamkincstar.gov.hu. Az 
ügy akár személyes megje-
lenés nélkül is intézhető, a 
kérelem elektronikus úton 
előterjeszthető.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

„ T B ” - S A R O K
Hasznos tudnivalók

a méltányossági nyugdíjemelésről



Újraindult az élet a békés-
csabai súlyemelőknél. A 
sportolók megkezdhették 
a csoportos foglalkozáso-
kat a járványügyi előírások 
betartása mellett. Bökfi Já-
nos tehetségei két korosz-
tályra bontva készülnek a 
versenyekre a Vandháti úti 
edzőteremben.

A közel kéthónapos kihagyás 
után újraindulhatott a szak-
mai munka a Békéscsabai 
Súlyemelő és Szabadidő 
Sportegyesületnél. A súly-
emelőknek több szabályt is 
be kell tartaniuk, például az 
edzések előtt és után fer-
tőtleníteniük kell a rudakat, 
illetve belépéskor a kezüket 
a kihelyezett fertőtlenítősze-
rekkel. Egy eszközön legfel-
jebb ketten edzhetnek egy 
időben, betartva a szövet-
ség előírásait. A sportolók 
az enyhítő intézkedésekig 
otthon tréningezhettek, de 
legfeljebb csak az állóké-
pességüket fejleszthették az 
eszközök hiányában.

Garamvölgyi Agamem-
non elmondta, hogy próbál-
ják behozni a lemaradást, 
elsősorban technikáznak 
és fejlesztik a gyakorlatok 
kivitelezését. Garamvölgyi 
Kasszandra már négy éve 
súlyemelő, hosszú távú céljai 
között szerepel az olimpiai 
kvalifikáció. Kiemelte: na-
gyon örült annak, hogy visz-
szatérhetett az edzőterembe, 
mert hiányoztak a barátai.

Az egyesület edzője meg-
jegyezte, hogy mindössze 
pár hete tréningezhetnek 
hasonló szinten, mint a ko-
ronavírus-járvány kirobba-

nása előtt. Két csoportban 
dolgoznak, a kisebbek dél-
után három órától, míg a na-
gyobbak öt órától végezhetik 
a gyakorlatokat. Bökfi János 
hangsúlyozta: a kihagyás el-
sősorban a gyakorlatok tech-
nikai kivitelezésében hagyott 
nyomot.

– A versenygyakorlatokat 
próbáljuk gyakorolni, és visz-
szatérni arra a szintre a moz-
gáskoordinációban, amilyen-
ben voltak a gyerekek. Június 
27-én lesz a Tini Országos 
Bajnokság, ahol a legkiseb-
bek már indulnak. Természe-
tesen még mindig zárt ajtók 
mögött, a nézők kizárásával, 
csak a versenyzők, az edzőik 
és a bírók lehetnek jelen – fo-
galmazott Bökfi János.

Az áprilisban elmaradt 
felnőtt Európa-bajnokságot 
a tervek szerint októberben 
pótolják majd Moszkvában. 
A kontinensviadalon Bökfi 
János legismertebb tehet-
sége, Mitykó Veronika is el-
indul majd.

Hidvégi D.

Kisebb csoportokban, de 
újra indulhattak az edzé-
sek a Torna Club Békés-
csabánál is. A válogatott 
tornászok közül Szujó 
Hanna itthon, míg Makra 
Noémi Budapesten készül 
a versenyekre.

A tornászokat megviselte a 
kijárási korlátozás miatti ki-
hagyás, hiszen ezt a sport-
ágat az úszáshoz vagy a 
súlyemeléshez hasonlóan 
otthoni körülmények kö-
zött nem lehet gyakorolni. 
A sportolók ezért is örülnek 
annak, hogy újra a megszo-
kott környezetben készülhet-
nek, de egyelőre csak kisebb 
csoportokban.

– Nagyon jó volt vissza-
jönni, mert otthon nem olya-
nok a körülmények, mint itt, 
és már nagyon hiányoztak a 
szerek, a nagyobb elemek 
– emelte ki Potocska Polla 
tornász.

A csabai klub válogatott 
versenyzőit is érintette a ko-
ronavírus-járvány, hiszen ép-
pen Budapesten voltak edző-
táborban, amikor a kormány 
kihirdette a veszélyhelyzetet. 
A sportolók választás előtt 
álltak: vagy készülnek tovább 
zárt kapuk mögött a Magyar 
Torna Szövetség felügyelete 
mellett, vagy hazautaznak. 
Makra Noémi úgy döntött, 
hogy a fővárosban marad és 
folytatja a tréningeket, míg 
Szujó Hanna hazautazott, de 
így csak otthon edzhetett.

– Két hétig edzőtáboroz-
tam, nagyon jó formában 
voltam, de nem tudtam, hogy 
meddig tart majd ez az egész 
járvány. Visszagondolva 
tényleg jó, hogy hazajöttem, 
mert két hónapot a családom 
nélkül nehéz lett volna kibír-
ni – árulta el a kérdésünkre 
Szujó Hanna.

A Torna Club Békéscsa-
ba elnöke kiemelte, hogy a 

sportolók a vártnál sokkal 
jobb állapotban tértek visz-
sza az edzésekre. Fóri Márta 
hozzátette: ezért a szülőknek 
és a tornászoknak is elisme-
rés jár. A jelenlegi edzések 
célja, hogy a versenyzők 
visszanyerjék a vírus előtti 
fizikai állapotukat.

– Fontos és elengedhetet-
len, hogy érezzék a szereket, 
a korlát és a gerendák ma-
gasságát, a lendületet. Most 
visszanyúlunk az alapokhoz, 
az alapelemekhez, ha azok 
megvannak, akkor lehet to-
vább építkezni – hangsúlyoz-
ta a szakember.

Egyelőre nem lehet tud-
ni, hogy mikor rendezhetnek 
versenyeket a sportágban, de 
remélik, hogy ősszel elindul a 
szezon. A klub idén is rendez 
majd nyári tábort, a tervek 
szerint június 22-e és augusz-
tus 14-e között, több turnus-
ban várják a gyermekeket. 

H. Dávid
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Búcsúzik Csabától az edző Elsőként az úszók és a vízilabdázók vehették birtokba a fürdőt

Pécsen folytatja

Csoportos edzéseket is tartanak„Nagyon jó volt visszajönni”

A sportolók örültek a visszatérésnek

Dr. Szilágyi Kristóf, a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub 
vezetőedzője július 1-jétől Pécsen folytatja a munkát, 
ahol a serdülő és ifjúsági korosztály vezetőedzője, emel-
lett az OB1-es csapat másodedzője lesz.

– A csabai származású és nevelésű Nagy Sándor hét évig 
volt csapattársam az YBL-ben, és nagyon jó barátom is lett. 
Egy időben valahogy mindig úgy hozta a bajnoki sorsolás, 
hogy amikor itt játszottunk, épp akkor zajlott a kolbászfesz-
tivál, Sanyi pedig mindig meghívott minket. Majd 2017 meg-
említette, hogy a Békéscsaba vezetőedzőt keres. Komolyan 
érdekelt a dolog, így kerültem ide három éve – fogalmazott a 
kezdetekről dr. Szilágyi Kristóf. 

Mint mondta, szeret és úgy gondolja, tud is keményen dol-
gozni, éppen ezért kifejezetten büszke arra, hogy az elmúlt 
három évben itt elvégzett munkájának jó visszhangja volt. 
Egyébként így találtak rá a pécsiek is.

– Komoly hiányérzettel, de mégis tiszta lelkiismerettel me-
gyek el Csabáról. Az elmúlt három szezonban, amit tudtam 
– sokszor erőn és hatáskörön felül is – becsületesen megtet-
tem. Amire a kapcsolatrendszerem révén lehetőségem volt, 
azt mindig a klub gyarapodása, fejlődése érdekében mozgó-
sítottam – tette hozzá.

Dr. Szilágyi Kristóf megjegyezte: látogatóba biztosan visz-
szajár majd Csabára, mert megszerette a várost és az itt élő 
emberek által képviselt közvetlen, barátságos hangulatot. Az-
tán, ki tudja, mit hoz még a jövő.

Such Tamás

Június 4-én kizárólag a 
sportolóknak, majd júni-
us 11-én részlegesen már 
a nagyközönségnek is 
újra megnyitotta kapuit az 
Árpád Gyógy- és Strand-
fürdő. A sportolók nagy 
örömmel tértek vissza is-
mét a fürdőbe.

Az úszók és a vízilabdázók 
az elmúlt hónapokban otthon 
edzettek, de a szárazföldi 
tréning nem mindenkinek 
nyerte el a tetszését.

– Kiadtak nekünk egy 2 
kilométeres futós feladatot, 
aztán mindig növeltük egy ki-
csit a tempót, a legvégén pe-
dig 4 kilométereket futottunk 
– mondta el a Csabai Csir-
kefogók VK egyik gyermek 
játékosa, Földi Márk Maxim, 
aki nem igazán tudott meg-
barátkozni a szárazföldi erő-
sítő edzésekkel.

A kisebbeknél egyébként 
a labda az első edzéseken 
még elő sem került, az első 
lépés az volt, hogy a gyere-
kek visszaszokjanak a víz-
hez. A fiatalabb pólósok szá-
mára több hónapos kihagyás 
után még veszélyes lenne az 
egymás közötti játék.

– Nagyon rossz volt folya-
matosan víz nélkül edzeni. 
Mindenki veszített az álló-
képességéből és az erőnlé-
téből. Éreztem, hogy a tapo-
sás, a passzolás nem megy 

annyira jól és nagyon hamar 
elfáradtam az edzésen – fo-
galmazott a csabaiak kapu-
sa, Bucsi Ferenc.

A vízilabdaklub vezető-
edzője elmondta, hogy a 
játékosok úszó edzésekkel 
kezdték a munkát. Dr. Szi-
lágyi Kristóf hozzátette: a víz-
ben végzett mozgás semmi-
vel sem pótolható. 

– Az első edzések előtt 
elmondtuk, hogy egyelőre 
mindenki ugorjon be a víz-
be és nézzük meg, ki az, aki 
nem süllyed el. Az idősebbek 
már kaptak labdát is, látszott 
rajtuk, hogy nagyon élvezték. 
Szerintem mindent elmond, 
hogy hibába fújt a szél vagy 
esett kicsit az eső, senkit 
sem kellett noszogatni, hogy 

ugorjon be a vízbe. Nagyon 
várta már mindenki az újra-
kezdést – húzta alá a veze-
tőedző, aki júliustól Pécsett 
folytatja a pályafutását. Nyár 
közepétől a klub Fodor Ádá-
mot bízta meg a vezetőedzői 
teendők ellátásával.

A vízilabdázók mellett az 
úszók is visszatértek a me-
dencébe. A Békéscsabai 
Előre Úszó Klub edzője ki-
emelte: már nehéz volt mo-
tiválni a gyermekeket a szá-
razföldi edzésekre. Szarvas 
János hangsúlyozta: egy-
előre pontos felmérést még 
nem készítettek arról, hogy 
a kihagyás mennyit vett ki a 
sportolókból.

– Pulzuskontrollal próbál-
tuk az állapotukat felmérni, ez 

alapján úgy látjuk, hogy olyan 
nagy gond az állóképessé-
gükkel nincsen. Azonban ez 
egy speciális sportág, amely-
nek kiválthatatlan eleme a víz. 
Hogy itt mennyiben mutatko-
zik meg a kihagyás, azt még 
nagyon nehéz lenne megjó-
solni, de talán úgy 50–60 szá-
zalékos állapotban lehetnek a 
gyerekek – mondta el az edző.

A vízilabda- és az úszó-
szövetség egyelőre még nem 
határozott arról, hogy mikor 
kezdődhet el a következő 
versenyszezon, de legalább 
az edzések már a vízben is 
elindulhattak. A sportolók 
után egy héttel, június 11-én 
pedig a fürdőzők is visszatér-
hettek a strand medencéibe.

Hidvégi Dávid
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Nyári táborok a Lencsési Közösségi Házban

TERMÉSZET KINCSEI 
TÁBOR

7–14 éves gyerekek részére
2020. augusztus 3–7-ig 

CSINGILINGI TÁBOR 
7–14 éves gyerekek részére 
2020.  augusztus 10–14-ig 

RÉGIBŐL ÚJAT TÁBOR
7–14 éves gyerekek részére 
2020.  augusztus 17–19-ig  

PARTI-KREATÍV– 
BOSZORKÁNYKONYHA 

TÁBOR
8–14 éves gyerekek részére
2020. augusztus 24–28-ig

Ezen a tematikus héten a gyerekek a sétákon és a közelben található "kincsgyűjtő" helyeken megismert 
és begyűjtött növények és termések segítségével alkothatnak dísz- és használati tárgyakat, és megismer-
kedhetnek a virágkötészet alapjaival. A szabadban eltöltött idő folyamán a kincsgyűjtés mellett mozgásos 
és közösségfejlesztő játékokkal ismerkedhetnek meg, mint például a sárkányeregetés, kincskereső játék, 
vagy számháború. A foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: egy hétre 13 500 Ft/fő, mely ösz-
szeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni július 27-éig lehet személyesen a közösségi házban

Készíts saját, egyedi ékszereket, öltözködési kiegészítőket! Ékszerek,  hajdíszek gyöngyből, gyap-
júból, textilből, meglepő kiegészítőkkel, hogy a nyár ragyogó színeit és kincseit viselhesd! Többfé-
le technikával ismerkedhetsz meg a hét folyamán. Kipróbálhatod a gyöngyszövést, nemezelést, a 
zsugorkázást, a gyöngyfűzést, a különféle csomózásokat, fonásokat. A foglalkozások 8-tól 16 óráig 
tartanak. Részvételi díj: egy hétre 13 500 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. 
Jelentkezni augusztus 3-áig lehet személyesen a közösségi házban.

Nem is hinnénk, hogy mennyi mindent készíthetünk egy régi farmerből, egy kiürült befőttes üvegből 
vagy egy parafadugóból. Olló, tű, cérna, madzag, néhány gyöngy és a kinőtt farmer felhasználásával 
csodás ajándék, izgalmas ajtódísz készíthető, mint ahogy a parafadugóból kedves állatfigurát készít-
hetünk, a kiürült üvegek hangulatos mécsesekké válnak, ha a varázsecset megérinti. A foglalkozások 
8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: a 3 napra 8000 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tar-
talmazza. Jelentkezni augusztus 10-éig lehet személyesen a közösségi házban.

A hét folyamán az idénygyümölcsök és zöldségek felhasználásával fogunk változatos finomságokat készí-
teni. A tábor tematikájában helyet kap a fűszer- és gyógynövények felhasználása szörp és növényi kencék 
készítésével, a finomságkészítés sütéssel és sütés nélkül, egészséges gyümölcssaláta, gyümölcsnyársak, 
és persze a csoki és a bonbon. Nem feledkezünk el a partidíszítés, terítés alapjairól, a meghívó és ajándék 
készítéséről sem. A foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: egy hétre 15 000 Ft/fő, mely összeg 
az ebéd biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni augusztus 17-éig lehet személyesen a közösségi házban.

Jelentkezni hétköznapokon lehet 8-tól 16 óráig a részvételi díj befizetésével. 
További információ a lencsesikozhaz@gmail.com email címen vagy a 456-177-es telefonszámon kérhető.
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Csicsely Jánosnál 
minden a virágokról szól

Vantara Dia ügyvéd
és pár napja cukrász is

Bilácz Icuka
36 éve a bölcsiben

Van egy ház a békéscsabai Berzsenyi utcában, ahol minden 
a virágpalántáról szól. A porta előtt egy nyitott hátsó ajtajú, 
fehér furgon platóján rengeteg, de a földön, illetve a kertben 
is több tucat ládányi krizantém, árvácska és más növény 
palántája várja a kertészeket. Csicsely Jánosnál jártam.

Amikor megérkeztem, Jancsi bácsi épp egy hölgyet szolgált ki.
– Van fehér petúniája? – kérdezte az asszony.
– Egy negyed darab sem, csak piros és rózsa. Száz ember-

ből egynek kell fehér.
– Akkor én vagyok az az egy – mondta a hölgy.

Az üzlet megköttetett, így volt idő egy kis beszélgetésre is. 
– Mi a jelenlegi, pontos titulusa?
– Főállású nyugdíjas, mezőgazdasági őstermelő vagyok; 

úgy 30 éve foglalkozom virágokkal és zöldségekkel.
– Előtte mit csinált?
– 1966 és 1990 között a vasiparban dolgoztam, a rendszer-

váltás környékén váltottam, ugyanis a kárpótlás révén vissza-
kaptuk a gerendási családi földjeinket. Közben édesapám el-
ment, édesanyám pedig ágyhoz kötött lett. Az ápolási segély 
azonban nem passzolt össze az őstermelői tevékenységgel. 
Emiatt most „őrült nagy” a nyugdíjam: vagy kajára, vagy rezsire 
futja belőle, mindkettőre biztos, hogy nem elég. Így jöttek a pa-
lánták. Itthon, a csabai piacon és a Berényben is árulom őket. 

– Mekkora pofont kapott a vírustól?
– A piacon a felére csökkent a vásárlói kör; miközben a piaci 

vásárlóim 50–60 százaléka idejött, mert tudja, hogy itt mit kap. 
Volt, hogy este kilenckor is verték a kaput, hogy nekik valami 
kell. Általában tavasszal a Degré utcai iskolából besegített 2–3 
gyerek, de most kilenc hete karanténban vannak, így rám ma-
radt minden. 

– Amikor az előbb kint voltunk, azt mondta a palántát vásár-
ló hölgynek, hogy „kérem, én egy koszos talpú parasztgyerek 
vagyok…”.

– Mert én egy csabai „francia” termelő vagyok: fele magyar, 
fele tót. Elég jól beszélek tótul, de írni, olvasni viszont nem na-
gyon tudok.

Such Tamás

A jogászvégzettségű dr. Szathmáryné Vantara Klaudia 
(Dia) jó néhány éve a férjével vezetett ügyvédi irodában 
tevékenykedik. Az utóbbi időben azonban egyre jobban 
beleszerelmesedett a reformétkezésbe, különösen a sü-
tésbe. Néhány napja cukrász is.

– Nem furcsa ez a párosítás?
– Hallottam olyan fővárosi ügyvédről, aki hasonlóképp elvég- 

ezett egy pék-képzést, és ma a pékként keresi a kenyerét, illet-
ve számtalan közgazdászból lett cukrász. Egyébként a nyolc 
mostani osztálytársamból hatan–heten diplomások voltunk. 

– Egy cukrászda olyan, mint egy virágbolt: aki belép, akkora 
élménydózist kap, hogy fogalma sincs, miért is ment be. Hon-
nan jött az ötlet, hogy cukrásztanulónak álljon?

– Ez egy művészet. Miközben épp a minap édesapám fele-
sége azt kérdezte tőlem: „Gyerekkorodban szerettél gyurmáz-
ni?”. „Dehogy szerettem – feleltem –, utáltam.” Ha azonban 
az időben visszalapozunk, úgy 2012-ben az egészségügyi 
problémáim miatt az alternatív étkezés felé fordultam. Akkori-
ban még nagyon szűkös volt ezen a téren a kínálat, elkezdtem 
reform- és magliszteket keverni. Először persze sok minden 
ehetetlen volt, ellenben felfedeztem, hogy van kreativitásom: 
az ízek keresztezésére, a formák alakítására. Rájöttem, hogy 
ez egyfajta kikapcsolódás számomra. Mondtam is Petinek 
(Dia férje): olyan jó, hogy másként, másra tudtam használni 
az agyamat, mert ugye évtizedekig a paragrafusok világában 
éltem. Amúgy az i-re pontot azt tette fel, hogy egy barátom-
mal úgy három éve tervezgettünk egy kávézóval egybekötött 
cukrászdát. Azonfelül az én profilom a „mentes” termékek ér-
tékesítése lett volna. Ám ott akadtunk meg, hogy szakirányú 
végzettség nélkül csak büfétermékeket árulhattunk volna, mint 
például a lángos, a palacsinta vagy a hamburger. Innen jött az 
ötlet, hogy iratkozzak be a BSZC-be. Apukám pedig már azt 
javasolta, hogy toldjuk meg a házat, és hátul legyen műhely…

– Hogy fest a bizonyítvány?
– 96 százalékos lett a komplex írásbeli.
– A férje nem akar a munkája mellett mondjuk autószerelő lenni?
– Nem, ő a gyógymasszőrséggel kacérkodik.

S. T.

Biláczné Őze Ilona, mindenki Bilácz Icukája, ha éppen 
nincs a Lencsési bölcsődében, akkor legtöbbször bi-
cajjal láthatjuk a város valamelyik pontján. Bilácz Icuka 
már pici lányként azt mondogatta, hogy gyerekekkel 
szeretne foglalkozni. Ahogy fogalmaz: hiába is ment 
volna máshová dolgozni, nem tudott volna kiteljesedni, 
a bölcsőde az ő világa. 

– Akik járnak bölcsődébe, azok az életük egyik legfontosabb 
időszakát töltik ott, viszont gyorsan elfelejtik azokat, akik fog-
lalkoztak velük. 

– Igen, ez általában így van, de ha a szülők életben tartják 
az emlékeket, például néha megnézik a bölcsis képeket, netán 
a kerítésünk előtt elsétálnak, vagy akár bejönnek megölelgetni, 
akkor ez nem így van. Már 36 éve dolgozom bölcsődében, az 
első „gyermekeim” közel 40 évesek. Olyan szerencsés helyzet-
ben vagyok, hogy több kisgyermeknek a szüleit is gondoztam. 

– A mai gyerekek rengeteg impulzust kapnak. Mások, mint 
régen? Volt például olyan kisgyerek, aki mobiltelefont vitt a 
bölcsibe? 

– Mindig azt mondom, a gyerek a család tükre. Eddig csak 
egyszer jött mobillal az egyik bölcsisünk, de finoman meg-
mondtuk a szüleinek, hogy véletlenül a kicsinél maradt a tele-
fonja… Olyan viszont többször előfordult, hogy a sajátomat az 
íróasztalon hagytam, és volt, hogy egy kisfiú megkaparintot-
ta, majd olyan szakértelemmel nyúlt hozzá, ahogy én sosem. 
Azóta magasabbra teszem, mert a végén még rendel nekem 
valamit. Egyébként az arany középút híve vagyok.

– Három lánya van, két fiú és egy lány unokája, és nemsoká-
ra ismét fiú érkezik. Nem volt furcsa eleinte a fiúkkal? 

– Számomra hihetetlen, hogy megtört a nőuralom a csa-
ládban! Hunor 11, Nimród 10, Iringó 7 éves, most pedig nagy 
izgalommal és szeretettel várjuk Marcit. Bár nagyon szeretek 
minden gyermeket, de ha négy év múlva meglesz a negyven 
év munkaviszonyom, akkor már csak a saját unokáimmal sze-
retnék foglalkozni. Nagyon aktív ember vagyok az unokázás 
mellett imádok kertészkedni, zenét hallgatni, olvasni, a termé-
szetben csavarogni, szóval nem fogok unatkozni. 

S. Tamás.
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Egy csabai zongorahangoló és feltaláló 

villanyrepülőgép-álma
Nyílt levél a színház közönségéhez

Békéscsaba történetében időnként fel-
feltűnnek különös képességekkel ren-
delkező, nagy tettek végrehajtására vál-
lalkozó emberek. Történetünk témája egy 
fantasztikusnak vélt találmány felfedezé-
sének az álma.

A Soltvadkerten született Muth Mihály foglal-
kozása zongorahangoló volt, iparengedélyét 
Csabán 1935-ben váltotta ki. Innen indult 
tíz éven át még távolabbi helyekre is mun-
kája elvégzésére. Dokumentálni tudta, hogy 
sikerrel. Meg is mutatta régi barátjának, aki 
váratlanul kereste fel őt. Elővette bőrkötéses 
albumát, benne neves művészek, mint Bar-
tók Béla, Kósa György, Závodszki Zoltán, 
Fischer Annie és mások fejezték ki elisme-
résüket a kitűnő hangolásárét. A barát elis-
meréssel bólogatott. Széjjelnézve a lakás-
ban megpillantotta a nagy fekete zongorát, 
de nem tudta mire vélni a földön szanaszét 
heverő különféle tekercsek, villanydrótok és 
szétszedett villanymotorok látványát. Meg 
is kérdezte, hogy azok mire valók? Muth 
azt mondta, hogy a találmányához kellenek, 
mert ő feltaláló és kísérletezik. A barát meg-
kérdezte, hogy milyen találmányhoz kellenek 
azok az eszközök. 

– Amit feltalálok annak az a lényege, hogy 
az elektromosságot teljesen ingyen kapjuk 
az én eljárásom szerint. A vasban lévő ener-
gia átalakul elektromos energiává, és mint 
ilyen, szabadon felhasználható – mondta. 

Kételkedett a barátja és megkérdezte, 
hogy szakemberekkel beszélt-e már. „Egy 
komoly szakember fanatikusnak nevezett” 
– válaszol Muth. Aztán elmondta, hogy a ta-
lálmányának a repülés területén lesz óriási 

jelentősége, mert nem kell üzemanyagot fel-
venni. A gép élete végéig lehet a levegőben, 
leszállás nélkül repülhet a Föld körül. A ba-
rátja felé fordult, és azt mondta: az első világ-
körüli utamra, most itt meghívlak. Majd Muth 
elmondta, szegénységi bizonyítványt akar 
váltani, hogy szabadalmaztassa találmányát, 
de attól tart nem kapja meg a bizonyítványt 
erre a célra. 

Mennyi reményt, hitet pazarolt el álmai ter-
veire Muth Mihály zongorahangoló 1938-ban! 
Vajon megtörten belenyugodott-e, hogy nagy 
vágyai csak csalóka álmok maradtak.

Gécs Béla

Kedves Nézőink!
Nagyon szeretnénk már konkrét tervekről 
tájékoztatni Önöket mind a bérletes előadá-
sok, mind az eladatt jegyek pótlását illetően, 
de amíg nem tudjuk pontosan, hogy milyen 
könnyítéseket engedélyeznek a színházak-
nak és milyen ültetési protokoll szerint lehet 
előadásokat tartani, addig nem tudunk konk-
rétan tervezni. Néhány dologról azért beszá-
molhatok, amiket biztosan tudunk.

Krúdy Gyula A vörös postakocsi című elő-
adásait nem tudjuk bepótolni, helyette bérle-
teseinknek Schisgal Szerelem, ó! vígjátékát 
ajánljuk fel, amint lehet a színházteremben 
játszani. Akiknek ez nem felel meg, azoknak 
egy másik előadást ajánlunk fel. A megváltott 
jegyek pedig vagy beválthatók lesznek más 
előadásra, vagy visszafizetjük azok árát. En-
nek mikéntjéről részletesen fogjuk tájékoztat-
ni Önöket, ahogy biztos információink lesz-
nek a további lehetőségeinkről.

A Tizenhárom almafa és A Megfeszített 
című előadásokat pótolni fogjuk. Júniusban 
elkezdődnek a próbák, és készen fog állni 
július végére mind a két előadás. Reméljük, 
hogy addigra jelentős könnyítések lesznek, 
és ahogy engedélyt kapunk rá, azonnal be is 
tudjuk mutatni őket. 

Terveink között szerepel még, ha és 
amennyiben a szabadtéren lesznek további 
könnyítések, a Teátriumban, az Ibsen ház 
udvarán eljátszani több előadásban A szív 
hídjai, a Két összeillő ember és a Szerelem, 
ó! című darabot. Az ezekre az előadásokra 
már korábban megváltott jegyeket ebben az 
esetben is fel lehet használni.

Jelenleg ennyit tudunk tájékoztatásul közöl-
ni kedves nézőinkkel. Köszönjük a türelmüket 
és bízunk benne, hogy hamarosan találkozha-
tunk a Békéscsabai Jókai Színházban!

Seregi Zoltán igazgató

Zongorahangoló anno (illusztráció)


