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Évet értékelt Szarvas Péter és
dr. Ferenczi Attila 3. oldal

Csaba Baba

Eddig 944 baba kaphatta meg

Szilveszteri futógála
7. oldal

Szujó Zoltán a Köröspartról indult 9. oldal

Modern városok Program

Több mint 4,4 milliárd kerékpárútra, piactervezésre, Röplabda Akadémiára

Dorottya szülei is megkapták a Csaba Baba támogatást
Békés megye idei első babája, Ervin, Gyulán született, a
második baba, Boglárka pedig a békéscsabai kórházban látta meg a napvilágot.
A csabai újszülöttek szülei
2015 óta igényelhetnek egyszeri támogatást minden
gyermek után. A programról
annak ötletgazdája, dr. Ferenczi Attila tanácsnok számolt be lapunknak.
– A Csaba Baba támogatás
célja a gyermekvállalási kedv
növelése, a békéscsabai identitás erősítése. A város ezzel
azt is szeretné kifejezni, hogy
nemcsak a szüleiknek, hanem
Békéscsabának is fontosak a
kis csabai újszülöttek. A csabai
babák 42 500 forintos egyszeri támogatást kaphatnak, ezt
mindössze néhány feltételhez kötöttük. A támogatást a
gyermek hat hónapos koráig
lehet igényelni a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán, ha pedig egy gyermek
nevelőszülőkhöz kerül, akkor a

bejelentéstől számított három
hónapon belül. Van egy olyan
feltétel is, hogy a gyermek legalább egyik szülőjének a baba
születését megelőző három
évben békéscsabai lakhellyel
vagy tartózkodási címmel kell
rendelkeznie. Ez utóbbinak a
praktikus oka az volt, hogy valóban a csabai lakosok kapják,
emiatt ne jelentkezzenek be
emberek – fogalmazott dr. Ferenczi Attila, hozzátéve, hogy
ez a juttatás nem családonként, hanem gyermekenként
igényelhető. Ahol ikrek születtek, ott duplázódott az összeg.
A tanácsnok elmondta,
hogy eddig összesen 944 kisgyerek részesült Csaba Baba
támogatásban. Múlt évben
310 igénylőből 299 családnak
tudott ilyen módon is segíteni
az önkormányzat. Dr. Ferenczi Attila megjegyezte: eddig
több mint 40 millió forintot fordított ilyen támogatásra, és a
programot a továbbiakban is
folytatni szeretnék.
M. E.

Ha elindul a Röplabda Akadémia, még ennél is nagyobb lehet majd a BRSE család
Több mint 4,4 milliárd forintot utalhat át hamarosan
a magyar kormány a békéscsabai önkormányzat
számlájára, miután a város
polgármestere megkapta
három fejlesztési elképzelés támogatói okiratát.
– Az úgynevezett Wenckheim
kerékpárút kialakítására 2,3
milliárdot, a 4,8 milliárd forint
összértékű piacfejlesztés terveztetésére 230 milliót, míg a
Békéscsabai Röplabda Akadémia létrehozására 1,9 milliárd forintot hagyott jóvá a kor-

mány – jelentette be Szarvas
Péter. A városvezető arra emlékeztetett, hogy a 2016-ban
megkötött Modern Városok
Program (MVP) megállapodás révén már több projektet
támogatott a kormány, illetve
vannak még olyan elképzelések, amelyek részletein dolgoznak.
A polgármester a projekteket ismertetve kifejtette: a
Wenckheim turista- és kerékpárút a tervek szerint öszszeköti majd a Békés megyei
Wenckheim-kastélyokat, így
a szabadkígyósit, a gerlait, a

póstelekit és a gyulait. Ennek
révén 10 kilométer szakasz
újul meg (az Élővíz-csatorna
partja menti is), valamint 4,5
kilométer hosszan új kerékpárutat építenek. Szarvas
Péter hangsúlyozta: ezzel a
lépéssel a Kenderföldeket is
összekötik majd Békéscsaba
belvárosával. Emellett kilátó, madárles, pihenőhelyek,
szerelő- és pumpapontok,
napelemes telefontöltő pont,
illetve tanösvény kialakítását
tervezik. A tervek közt szerepel egy „dirt pálya” létrehozása Pósteleken, ahol az

extrém kerékpárosok igényeit
igyekeznek majd kiszolgálni,
és egy kronoszkóp építése is,
amely révén a kastélyok régi
állapota idézhető vissza.
A városvezető kitért arra,
hogy a piac esetében egyelőre a tervezéshez szükséges
forrást kapták meg. Emlékeztetett: a cél továbbra is egy
olyan vásártér kialakítása,
ahol a Békéscsaba környékén
élő kistermelők megfelelő körülmények között árusíthatják
termékeiket.
Folytatás a 3. oldalon →

tOP-forrásokat nyert Békéscsaba energetikai fejlesztésekre
További 1,3 milliárd forint az önkormányzati intézmények épületeinek korszerűsítésére
December második felében újabb nyertes pályázatokról számolt be Békéscsabán a Fidesz-frakció.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében, a korábbiak mellett, még hét önkormányzati intézmény energetikai
korszerűsítése valósulhat
meg a városban összesen
795 millió forint értékben.
A tájékoztató után további
két nyertes pályázatról érkezett hír, 511,5 millió forint értékben.

Az Andrássy út 38. szám alatti épület energetikai fejlesztésére 72 millió forintot költhetnek

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében a Békéscsaba Városfejlesztési Kft. pályázatai
sorra pozitív elbírálást kaptak.
Dr. Sódar Anita cégvezető el-

mondta, ennek köszönhetően
négy intézmény energetikai
felújítása elindult, tizenkét intézményre pedig novemberben nyertek forrásokat. Akkor
több óvoda, a Trefort utcai
kollégium, a Bartók Béla út 12.
szám alatti épület, valamint
a Balassi Bálint Művészetek
Háza, a Lencsési Közösségi
Ház és a Békéscsabai Jókai
Színház energetikai fejlesztésére nyertek.
December második felében dr. Ferenczi Attila frakcióvezető és Herczeg Tamás
frakcióvezető-helyettes bejelentette, hogy további hét
önkormányzati
intézmény
energetikai
fejlesztésének
pályázata részesült pozitív
elbírálásban. Ezek a következők: a polgármesteri hiva-

tal épületére 189 000 000 Ft;
a Fövenyes utca 1. szám
alatti épületre 67 500 000 Ft;
az Andrássy út 38. szám
alatti épületre 72 000 000 Ft;
a Szabadság tér 9. szám alatti épületre 102 000 000 Ft;
a Rózsa utcai iskolára
256 500 000 Ft; a Szigligeti
Utcai Óvodára 90 000 000 Ft;
a Munkácsy Emlékházra
18 000 000 Ft.
Herczeg Tamás elmondta, hogy az intézményekben
a tervek szerint a nyílászárók
cseréje, korszerűsítése, hőszigetelés, napelemek telepítése,
a szükséges épületgépészeti
beavatkozás és projektarányos
akadálymentesítés valósulhat
meg ebből a forrásból.
Folytatás a 3. oldalon →
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„ez a magyar jelen”
A DK is értékelte a közgyűlést

A 2018. évi költségvetési koncepció tárgyalása
nagy vitát váltott ki. Kiderült, hogy a múlt évi költségvetésben
megjelölt,
felelőtlen, önként vállalt
támogatások végrehajtása
mintegy 400–450 millió forint hiányt eredményezhet
az idei költségvetés terhére – fogalmazott Kaposi
László a múlt évi utolsó
közgyűlést értékelve.
A DK képviselője szerint, ha
a 2017. évre tervezett adóbevételnél valóban 300 millió
forinttal kevesebb folyt be, és
az állam által elrendelt kötelező béremelés több mint 200
millió forint hiányt eredményezett, akkor nagy a baj.
– Hiba volt a kormány azon
ígéretére tervezni, miszerint a
béremeléssel járó költségeket
kompenzálják az önkormányzatoknak. Ez nem történt
meg. A kötelező béremelés
időszerű volt, de egy normális, jól teljesítő gazdaság
esetében a bérrendezések
folyamatosan zajlanak, meg-

könnyítve az önkormányzatok
költségvetésének a tervezését
is. Egy normálisan működő, jól
teljesítő országban pedig nem
jellemző a választások előtti
ámokfutásszerű adakozás és
az önkormányzatok válságba
taszítása – szögezte le.
A helyi közlekedéssel kapcsolatban a képviselő megjegyezte, hogy a Dél-alföldi
Közlekedési Központ monopolhelyzetben érezheti magát, így az estleges helytelen
gazdálkodásából keletkező
hiányokat megpróbálja a városon behajtani. A képviselő
végül a kistérségi társulással
kapcsolatos ügyről szólt.
– Az igazságszolgáltatásra bíztuk, hogy megállapítsa,
mi zajlott a kistérségi társuláson belül. A Harangi család
peren kívüli megegyezési
ajánlata az önkormányzat
felé nonszensz. Egyébként
az a mentalitás, hogy az önkormányzat közpénz terhére bírósági határozat nélkül
egyezkedjen, magáról tanúskodik. Ez a magyar jelen –
fogalmazott Kaposi László.

Márciusig a hónap utolsó szerdáján, utána a hónap utolsó
szombatján ürítik a sárga kukákat
A szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló sárga zsákok helyett sárga szelektív
hulladékgyűjtő edényeket
kaptak díjmentesen az
érintettek Békéscsabán is.
Aki valamilyen okból nem
kapta meg a sárga kukát, a
későbbiekben a Tappe Kft.
ügyfélszolgálatán veheti
át azt. A kukák ürítésének
ideje is módosul.
A Tappe Kft. tájékoztatása
szerint Békéscsabán minden
érintetthez eljuttattak szórólapot, amelyen arról tájékoztatták a lakókat, hogy mikor
érkeznek meg a sárga kukák.
Hozzátették, hogy ahol első alkalommal nem jártak sikerrel,
ott másodszor is próbálkoztak
az edényzet átadásával.
Tájékoztatásuk
szerint,
aki mégsem kapta meg a
sárga kukát, az január 15-e
után, csütörtöki napokon 7
és 19 óra között a Luther
utca 2. szám alatt, a Tappe
Kft. ügyfélszolgálatán veheti
át személyesen, és a hazaszállításról is az érintettnek

kell gondoskodnia. Elhangzott az is, hogy egyébként a
sárga kukák használata nem
kötelező, ez csak egy plusz
közszolgáltatást jelent a kuka
térítésmentes biztosításával.
A sárga kukákba is ugyanaz kerülhet, mint korábban a
sárga zsákokba: összehajtogatott papír csomagolási
hulladék, légmentesen öszszepréselt műanyag és fém
csomagolási hulladék vegyesen. Üveg- és rongyhulladékot a sárga kukába sem
szabad elhelyezni, ezeket

továbbra is a meglévő hulladékgyűjtő szigetekre érdemes elvinni. A kuka átadásakor egyébként egy matricát
kaptak a lakók, azon fel van
tüntetve, mi gyűjthető az
edényben.
A Tappe Kft.-nél elmondták, hogy a sárga kukákból
az újrahasznosítható hulladékot legközelebb január 31-én, szerdán viszik el.
Februárban és márciusban
ugyancsak a hónap utolsó
szerdáján: február 28-án és
március 28-án lesz az ürítés.

Áprilistól azonban visszatér
a korábbi menetrend, vagyis
az utolsó szombaton kell kitenni a sárga kukákat.
A Tappe Kft. Luther utca
2. szám alatti ügyfélszolgálata hétfőn és szerdán 8 és 15
óra között, csütörtökön 7 és
19 óra között tart nyitva, kedden és pénteken zárva van.
A szelektív hulladékgyűjtő
edényzet csak a csütörtöki
ügyfélfogadási napon igényelhető. A kft. e-mail-címe
titkarsag@tappe.hu, telefonszáma 66/439-934.

Békéscsabán
a jelzőlámpás forgalomirányító
készülékek üzemeltetését a

„FORG-TECH” Kft. végzi.
Címünk:
Békéscsaba, Berényi út 144/1.
Észrevételeikkel kapcsolatos
bejelentéseiket a
06-66/528-150-es
telefon/fax számon, illetve
az info@forgtech. hu e-mail
címen tehetik meg.

Eredményes az ösztöndíjrendszer a hiányszakmáknál
Ápoló, asztalos, festő-mázoló, hegesztő, női szabó
és útépítő – csak néhány
azok közül a szakmák közül, amelyek Békés megyében a hiányszakmák
közé tartoznak. Az állam
ösztöndíjjal igyekszik motiválni azokat a diákokat,
akik különböző hiányszakmákat tanulnak. A Békés
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szakemberei
szerint eredményes a támogatási rendszer.
Az állam támogatja például a nőiszabó-képzést,
amely összesen tizenegy
megyében minősül hiányszakmának. Hatos Istvánné nemcsak a Békés
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Szakképzési
Bizottságának elnökeként,
hanem a ruhaipari vállalat
szakképzési kapcsolattartójaként is látja, mit jelent
a hiányszakmát tanulók támogatása.
– Mivel a női szabó is kiemelt hiányszakma, ezért az
ennek tanulók jogosultak a
Szabóky Adolf ösztöndíjra.
Mivel igen magas az az öszszeg, amit megszerezhetnek

„t B ” s a R O K
a tanulók ezzel az ösztöndíjjal, így sokkal többen maradtak benne a képzésben,
kisebb a lemorzsolódás –
emelte ki Hatos Istvánné.
A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjat azok a
diákok kaphatják meg, akik
az adott tanévben meghatározott
hiányszakmákat
államilag támogatott, nappali vagy iskolai rendszerű
szakképzésben
tanulják.
Minden évben a megyei fejlesztési és képzési bizottságok tesznek javaslatokat
arra, hogy melyek kerüljenek a hiányszakmák közé,
majd a végső döntést a kormány hozza meg.
– A kamara szakemberei
látják a mennyiségi emelkedést, az iskolák jelzik a minőségi javulást, és azt, hogy
a gyerekeknek nincs olyan
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nagymértékű igazolatlan hiányzása. Ez azért van, mert
ha hét órát meghaladó igazolatlan hiányzása van valakinek egy hónap alatt, akkor ő
már nem részesülhet ebben
a pénzügyi juttatásban. Megéri nem hiányozni, és megéri
jól tanulni – hangsúlyozta
Mészárosné Szabó Anna, a
Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara szakképzési
osztályvezetője.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakemberei úgy látják,
eredményes a támogatási
rendszer. A tapasztalatok
szerint a jelentkezők száma
két-három éven belül megnő a hiányszakmák képzéseire, emellett az osztályok
tanulmányi átlaga egy egész
jeggyel jobb lesz ezeken a
szakokon.

Hirdessen nálunk!
Csabai Mérleg
www.behir.hu
7.tv
66/740-700
info@bmc.media.hu

Mi mennyi 2018-ban? – Tb-ellátások
Magyarország
Alaptörvénye szerint anyaság,
betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység,
árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden
magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
A kötelező társadalombiztosítás rendszerében a biztosított járulékfizetési kötelezettség alapján szerezhet jogot
saját maga és törvényben
meghatározott hozzátartozója javára az egyes társadalombiztosítási ellátásokra. A
pénzbeli társadalombiztosítási ellátás összege jellemzően arányban áll a biztosított járulék alapjául szolgáló
jövedelmével.
2018-ban a foglalkoztatott
által fizetendő nyugdíjjárulék
mértéke változatlanul 10 százalék, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék
mértéke pedig 8,5 százalék.
A kifizetőt, egyéni vállalkozót, mezőgazdasági őstermelőt terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 22

százalékról 19,5 százalékra
csökkent, melyből számos
jogcímen adókedvezmény is
érvényesíthető.
A minimálbér és a garantált bérminimum 2018. január
1-jétől jelentősen, 138 000
Ft-ra, illetve 180 500 Ft-ra
emelkedett, mely kedvezően
befolyásolja a társadalombiztosítási ellátások összegét is.
Az 50, illetve 60 százalékos
mértékű táppénz legmagasabb összege így napi 9200
Ft, míg a 70 százalékos mértékű gyermekgondozási díj
(gyed) maximuma havonta
193 200 Ft.
Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a
társadalmi szolidaritáson ala-

puló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és
önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Az öregségi nyugdíj
összegének számítási módja
2018-ban lényegében nem
változott. Például, ha valaki
40 év nyugdíjjogosultsághoz
figyelembe vehető szolgálati időt szerzett, nyugdíjának
összege az ellátás alapjául
szolgáló havi átlagkereset 80
százaléka lesz.
Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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Közélet

„Nagy lépésekkel haladunk”

Dr. Ferenczi Attila szerint fejlesztések jellemezték 2017-et
Dr. Ferenczi Attila szerint
a fejlesztések, Békéscsaba élhetőbbé, vonzóbbá
tétele jellemezte a 2017es évet. A tanácsnok, a
közgyűlés pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési
bizottságának elnöke az
elmúlt évet értékelte.
Dr. Ferenczi Attila évértékelőjében kiemelte, hogy a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretéből sikerrel hívott le
forrásokat a város, emellett
a Modern Városok Programja (MVP) is további lökést ad
Békéscsabának.
Emlékeztetett arra, hogy az előző
időszak mintegy 12 milliárd
forintos kötvény- és hiteladósságát a kormány átvállalta.
– Ennek köszönhetően tiszta lappal indulhattunk, most
pedig uniós és nemzeti forrásokból, illetve különböző ágazati forrásokból fejleszthetünk.
A TOP-keret lehívására a Békéscsabai Városfejlesztési Kft.
ötvenkilenc pályázatot nyújtott
be, a források nagy része felhasználhatóvá vált. A területek
szerteágazóak: van benne az
önkormányzati intézményeket
érintő energetikai, egészségügyi fejlesztés, gazdaságfejlesztés, városépítészeti vagy
közterületi fejlesztés, infrastruktúra-fejlesztés és jelentős a
kerékpárút-hálózat fejlesztése
is. Nem tudtunk még mindent

elindítani, de a források elnyerésében Békéscsaba élen jár
az országban, és nagy lépésekkel haladunk előre – fogalmazott a tanácsnok.
Dr. Ferenczi Attila beszélt
arról, hogy a Modern Városok Programja keretében
előrelépés történhet a nyomdászképzésben, de támogatást kap Békéscsaba például a Röplabda Akadémiára
és az új sportlétesítmények
előkészítésére is. Szintén
MVP-forrásból megtörténhet
Békéscsaba komplex energetikai fejlesztése, amely
magában foglalja például
naperőmű, energiatároló és
szabályozó központ kialakítását, a közvilágítás korszerűsítését, geotermikus hőenergia
előállítását és elektromos autóbuszok beszerzését.
Dr. Ferenczi Attila hangsúlyozta, hogy az emberek
egészségére is gondoltak:
felújítják a jaminai orvosi rendelőt, a Dedinszky utcában
új védőnői centrumot alakítanak ki, de a Bartók Béla út
12. szám alatti épület energetikai felújítása is az egészségfejlesztést szolgálja.
– Ahhoz, hogy a város
megtartó ereje nőjön, a gazdaság élénkítésére, ipari
parkok építésére és az itteni
gazdasági szereplők támogatására is szükség van –
mindegyik területen történtek
lépések. Meg kell említeni

Pályázati felhívás
„BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!”
2018. március közepéig lehet pályázni
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására a „Békéscsaba hazavár!”
felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, valamint a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás
elnyerésére.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázati
kiírása
A pályázat célja: A felsőoktatásban tanuló békéscsabai fiatalok felsőfokú tanulmányainak segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok
Békéscsabához való kötődésének erősítése.
Elnyerhető támogatás:
Az ösztöndíj összege félévenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől
januárig és februártól júniusig) havi 40 000 Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő félévtől négy félévig, de legfeljebb az oklevél
megszerzéséig jár.
A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás pályázati kiírása
Célja: A diplomás pályakezdő békéscsabai fiatalok életkezdésének
segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok Békéscsabához való
kötődésének erősítése.
Az ösztöndíj összege egyszeri 300 000 Ft, amely az ösztöndíjszerződés
megkötését követő 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára.
A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. március 16.
A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető vagy letölthető Békéscsaba
város honlapjáról.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás pályázat vagy „Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói
ösztöndíj pályázat
A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2018. április 20.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésének feltételeiről bővebben a www.bekescsaba.hu oldalon a pályázati hírek között olvashatnak.

Sikeres lehet az új év is

Szarvas Péter: Vegyük észre a pozitív változásokat
Szarvas Péter polgármester szerint az élet több
színterén is látványosan
fejlődik Békéscsaba. Évértékelőjében kiemelte, hogy
nemcsak az önkormányzat,
hanem az itt levő cégek is
komoly fejlesztéseket hajtottak végre 2017-ben, de
az év egyebek mellett a
sport terén is sikeres volt.

Dr. Ferenczi Attila
továbbá a Csabai kolbászt
mint brandet vagy a Csabagyöngye szőlőt, ami szintén
nagy dicsőség a városnak.
Ugyanakkor például turisztikai szempontból is szükséges a Munkácsy brand
erősítése, a belváros további
felújítása. Fontos a reptér fejlesztése, megtörtént a vasútfejlesztés, épül az M44-es,
ehhez kapcsolódóan Hanó
Miklós alpolgármester lobbizott a déli elkerülő megépítéséért is – mondta dr. Ferenczi
Attila, hozzátéve: azon dolgoztak és dolgoznak, hogy
Békéscsaba még élhetőbb,
vonzóbb legyen, az emberek
megtalálják helyben a számításukat és jól érezzék itt
magukat.
(Az évértékelő teljes terjedelemben a behir.hu oldalon
olvasható.)
Sz. R., M. E.
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Jelenleg két helyen zajlik
iparterület-fejlesztés a városban, a Kétegyházi úton és a
Csanádapácai úton. Szarvas
Péter szerint Békéscsabán a
három legreménykeltőbb üzletág a gépipar, a nyomda- és
csomagolóanyag-ipar és az
élelmiszeripar. Mind a három
üzletágban fejlesztettek, fejlesztenek vagy fejlesztés előtt
állnak az itteni cégek.
– Részben a telekvásárlásokból látjuk a csabai cégek,
vállalkozások
fejlesztéseit,
részben pedig abból, hogy
pályáznak, és ehhez kapcsolódóan fordulnak hozzánk kéréseikkel. A nagy cégektől a
közép- vagy mikrovállalkozásokig sikeres fejlesztéseket
tudhatnak magukénak a helyiek. A város ipari ereje nő,
több munkahelyet biztosítanak
a vállalkozások, és ezzel nő a
vásárlóerő, a szolgáltatók, kereskedők forgalma is – fogalmazott a polgármester.
Szarvas Péter beszélt arról,
hogy a Terület- és Település-

fejlesztési Operatív Program
(TOP) révén európai uniós
forrásból 15 milliárd forintnyi
fejlesztési lehetősége van a
városnak. Az önkormányzat,
illetve a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. eredményes munkájaként már több mint negyven nyertes pályázat van.
– TOP-keretből például
a békéscsabai intézmények
épületeinek energetikai racionalizálása valósult és valósulhat meg, de több kerékpárútra is sikeresen pályáztunk. A
Modern Városok Programja
keretében a fedett uszoda és
a fedett sportcsarnok, illetve
a Röplabda Akadémia kiépítéséhez szükséges első forrásrészlet itt van a városnál,
zajlanak az előkészületek. Az
országos nyomdaipari képzőközpont 2 milliárdos projektjéhez is megvan a támogató
okirat. Lényegében megvannak a kormányhatározatok a
város iparterület-fejlesztésére,
a komplex energetikai programra, a Munkácsy-negyedre,
az iparterület kialakítására és
a Wenckheim kerékpárútra is.
Az M44-es építésével pedig
megnőtt a befektetői érdeklődés Békéscsaba iránt – jegyezte meg Szarvas Péter.
A polgármester hangsúlyozta, hogy a sport területén
szintén sikeres volt a 2017-es
esztendő. Sportgálán köszöntötték Palotai Károly, Gedó
György és Ónodi Henrietta

Szarvas Péter
olimpiai bajnokot, év közben
pedig számos csabai sportolónak és csapatnak szurkolhattunk, akik érmekkel és
kiváló eredményekkel ajándékoztak meg bennünket.
– Úgy gondolom, 2018 a
csabaiaknak egy sikeres év
lesz. Bízom benne, a fiatal
generáció is érzi, hogy Békéscsaba fejlődő város, felsőoktatással, ipari innovációval
rendelkező cégekkel, ahol
mindenki megtalálhatja a sikeres pályáját. Szeretnénk a fiatal
generációnak üzenni: figyeljék
Békéscsabát, figyeljék a városról szóló híreket, vegyék észre
a pozitív változásokat, és tervezzék a jövőjüket a mi korosztályunkkal és a szépkorúakkal
együtt itt, Békéscsabán – tette
hozzá a polgármester.
(A teljes évértékelő a behir.
hu oldalon olvasható.)
Sz. R., M. E.

Modern Városok Program

Több mint 4,4 milliárd kerékpárútra, piactervezésre, Röplabda Akadémiára
→ Folytatás az 1. oldalról
A tervek közt szerepel egy
új vásárcsarnok felépítése, a
környező parkolók számának
megháromszorozása, új kerékpártárolók létrehozása, a régi
pavilonok lebontása és újjáépítése. A polgármester felhívta a
figyelmet, hogy a piac területén
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásából is zajlik fejlesztés.
Szarvas Péter a Röplabda
Akadémia létrehozásáról is
beszélt. Mint mondta, a cél a
megfelelő infrastruktúra kiala-

kítása, de hozzátette, hogy az
új edzőcsarnok hollétéről és
a tervezett kollégiumról, illetve annak férőhelyszámáról a
közgyűlésnek kell majd döntenie. Kiemelte, hogy az edzőcsarnok helyszíne várhatóan
egy olyan oktatási intézmény
mellett lesz, amely Békéscsaba centrumában van és
kiszolgálja majd a mindennapi testnevelésórákat is, így
napközben az iskola diákjai,
délután és esténként pedig a
Röplabda Akadémia növendékei szolgálatába állítható.
Varga Diána

Biztos marad Vantara TOP-fejlesztések
Újfent Vantara Gyulát, Békés megye 1. számú választókerületének országgyűlési
képviselőjét választották Békés megye fejlesztési biztosának. Az új mandátum 2018
májusáig szól.
Vantara Gyulát a megye
gazdasági életét, fejlődését
befolyásoló feladatra immár
hatodik alkalommal kérte fel
Lázár János. Feladata, hogy
a megyei jogú városok, a megyei önkormányzatok, valamint
a megyei kormányhivatalok
képviselőivel együttműködve
koordinálja a projekt-előkészítő
és projektmenedzsment-struk-

túra kialakítását. Közreműködik a feladatokhoz szükséges
humánerőforrás-kapacitás
mennyiségi és minőségi felmérésében, a követelmények
meghatározásában, ellátja a
humán erőforrás képzésével
és oktatásával összefüggő koordinatív feladatokat. Irányítja
továbbá a megyei kedvezményezettek számára szükséges
megyei szintű képzések és
workshopok megrendezését,
és kapcsolatot tart a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárságának koordinációs feladatot
ellátó szervezeti egységeivel.

További 1,3 milliárd forint

→ Folytatás az 1. oldalról
Dr. Ferenczi Attila kiemelte: olyan energetikai beruházásokra nyílik lehetőség
Békéscsabán, amelyeket a
város önerőből nem tudott
volna megoldani. A fejlesztésekkel ráadásul csökkennek az energiaköltségek, és
a beruházások környezetvédelmi hatásai is pozitívak.
– Lényegesen jobb és élhetőbb környezetet teremtve, a légszennyezést csökkentve tudjuk megvalósítani
ezeket a beruházásokat. Bé-

késcsaba egyébként is egy
zöld város, ehhez is hozzájárulunk a további energetikai fejlesztésekkel – tette
hozzá dr. Ferenczi Attila.
A tájékoztató idején folyamatban voltak további
elbírálások, de mint később
megtudtuk, az Árpád fürdő
energetikai fejlesztésére is
nyert a város 118,5 millió
forintot, a Békés Megyei
Tudásház és Könyvtár épületének energetikai fejlesztésére pedig 393 millió forintot.
Mikóczy Erika
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Csabai Mérleg
Rólunk, nekünk.

Médiaajánlat

tv

Nyomtatott hirdetési, megjelenési
lehetőségek a Csabai Mérlegben

Online hirdetési, megjelenési lehetőségek
a www.behir.hu weboldalon
Méret

Helye

Ár/hét

Nyomtatott hirdetési árak

Méret

Ár/megjelenés

468 x 60 px

kiemelt főoldali
hirdetés fejlécben

144 000 Ft + áfa

1/1 oldal

280 x 409 mm

600 000 Ft + áfa

1/2 oldal

280 x 198 mm

300 000 Ft + áfa

1/4 oldal

138 x 198 mm

150 000 Ft + áfa

1/8 oldal

138 x 98 mm, 90 x 151 mm

75 000 Ft + áfa

1/16 oldal

90 x 74 mm, 138 x 50 mm

37 500 Ft + áfa

1/24 oldal

90 x 50 mm, 43 x 101 mm

25 200 Ft + áfa

1/48 oldal

43 x 50 mm

1140 x 120 px

főoldal, fejléc

240 000 Ft + áfa

728 x 90 px

főoldal, kiemelt

192 000 Ft + áfa

468 x 60 px

főoldal, középen

96 000 Ft + áfa

728 x 90 px

főoldal, középen

96 000 Ft + áfa

1140 x 120 px

főoldal, középen

144 000 Ft + áfa

12 600 Ft + áfa

Apróhirdetések:

90 Ft + áfa/szó

468 x 60 px

főoldal, alul

72 000 Ft + áfa

300 x 100 px

jobb oldali sáv felső

108 000 Ft + áfa

300 x 600 px

jobb oldali sáv kiemelt

240 000 Ft + áfa

Méret

Karakterszám

Képek száma

Ár/megjelenés

1/1 oldal

6000 karakter

2 kép, logó

600 000 Ft + áfa

4500 karakter

1 kép

3500 karakter

2 kép

300 x 250 px

jobb oldali sáv középső

108 000 Ft + áfa

300 x 100 px

jobb oldali sáv alsó

72 000 Ft + áfa

1140 x 120 px

pop-up, főoldalt, alul

360 000 Ft + áfa

Korlátlan karakterszám
és képmegjelenítés

online PR-cikk
a www.behir.hu-n

90 000 Ft + áfa

Hirdetési, megjelenési lehetőségek
a 7.Tv műsorában
Reklámspot: A megrendelő igénye alapján készített bemutató reklámfilm. Békéscsabai helyszínen, maximum
két óra forgatási idővel, hangalámondással és igény szerint zenei aláfestéssel.
PR-riport, PR-film: A megrendelő cégének, tevékenységének a saját igénye alapján, riportszerű feldolgozásban
készített bemutatóanyag. A felvétel békéscsabai helyszínen, max. két óra forgatási idővel történik. Hossza maximum 3 perc.
Műsortámogatás: A 7.Tv műsorainak támogatása, mely az adott műsor végén, logóval és hangfelmondással
együtt megjelenő hirdetési forma.
Támogatható műsorok: Spektrum (életmódmagazin, kéthetente friss adás), Púder (női magazin, kéthetente
friss adás), Kezdőkör (sportmagazin, kéthetente friss adás)
Reklámspottarifák
Televíziós spot hossza

Ár/db

10 másodperc

8 000 Ft + áfa

15 másodperc

12 000 Ft + áfa

20 másodperc

16 000 Ft + áfa

25 másodperc

20 000 Ft + áfa

30 másodperc

24 000 Ft + áfa

35 másodperc

28 000 Ft + áfa

40 másodperc

32 000 Ft + áfa

45 másodperc

36 000 Ft + áfa

60 másodperc

48 000 Ft + áfa

90 másodperc

72 000 Ft + áfa

Reklámspot

PR-riport vagy
pályázati kommunikáció, külső
helyszínen

Gyártási díj

Megjelenés

Sugárzás

6 alkalom

17.05 hírek után
17.55 meccsközvetítés szünetében
18.45 híradó előtt
19.16 híradó után,
időjárás után
19.55 híradó ismétlése előtt
20.45 az aznapi
műsor előtt

30 000 Ft + áfától

1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal

megbeszélés szerint

megbeszélés szerint

Sugárzási díj

Lapszám

Leadási
Határidő
(kész
hirdetés)

1500 karakter

1 kép

150 000 Ft + áfa
75 000 Ft + áfa

2018/1.

január 4.

2018/2.

január 18.

2018/3.

Lapszám

Leadási
Határidő
(kész
hirdetés)

január 11.

2018/13.

június 21.

június 28.

január 25.

2018/14.

július 12.

július 19.

február 1.

február 8.

2018/15.

augusztus 2.

augusztus 9.

2018/4.

február 15.

február 22.

2018/16

augusztus 23.

augusztus 30.

2018/5.

március 1.

március 8.

2018/17.

szeptember 6.

szeptember 13.

2018/6.

március 16.

március 22.

2018/18.

szeptember 20.

szeptember 27.

2018/7.

március 29.

április 5.

2018/19.

október 4.

október 11.

2018/8.

április 12.

április 19.

2018/20.

október 18.

október 25.

2018/9.

április 26.

május 3.

2018/21.

október 31.

november 8.

2018/10.

május 10.

május 17.

2018/22.

november 15.

november 22.

2018/11.

május 24.

május 31.

2018/23.

november 29.

december 6.

2018/12.

június 7.

június 14.

2018/24.

december 13.

december 20.

1. csomag

Megjelenés

Megjelenés

Megjelenés

Gyártási Díj

Sugárzási díj

Összesen

PR-riport, pályázati kommunikáció
(3 perc)

7.Tv

30 000 Ft + áfa

20 000 Ft/áfa/perc

90 000 Ft + áfa

Nyomtatott
hirdetés 1/4 oldal
138 x 198 mm

Csabai Mérleg

125 000 Ft + áfa

F2 banner (kiemelt
főoldali hirdetés)

www.behir.hu

200 000 Ft + áfa
Összesen: 415 000 Ft + áfa

800 Ft + áfa
=
16 000 Ft + áfa/20 mp
2. csomag

3 perces film ismétlése
30 000 Ft + áfa

3. csomag

Gyártási díj

Megjelenés/hét

Sugárzási díj

Púder (közéleti magazin)

10 000 Ft + áfa

8 megjelenés

48 000 Ft + áfa

Kezdőkör (sportmagazin)

10 000 Ft + áfa

8 megjelenés

48 000 Ft + áfa

Spektrum
(életmódmagazin)

10 000 Ft + áfa

8 megjelenés

48 000 Ft + áfa

Csabai Forgatag
(közéleti magazin)

10 000 Ft + áfa

5 megjelenés

30 000 Ft + áfa

Generáció (ifjúsági
magazin)

10 000 Ft + áfa

10 megjelenés

60 000 Ft + áfa

10 000 Ft + áfa

havi 168 megjelenés
ismétléssel együtt

Reklámspot
(6 megjelenés)

7.Tv

Nyomtatott
hirdetés 1/8 oldal
138/98 mm/,
90 x 151 mm

Csabai Mérleg

62 500 Ft + áfa

PR-riport

www.behir.hu

60 000 Ft + áfa

30 000 Ft + áfa

1 nap (6 megjelenés)

10 000 Ft + áfa

1 hét (42 megjelenés)

70 000 Ft + áfa

10 000 Ft + áfa

2 hét (84 megjelenés)

140 000 Ft + áfa

10 000 Ft + áfa

3 hét (126 megjelenés)

210 000 Ft + áfa

1 megjelenés
ismétléssel együtt

Hazai: 40 000 Ft + áfa

7.Tv

Nyomtatott
hirdetés 1/16 oldal
90x74 mm/
138 x 50 mm

Csabai Mérleg

31 500 Ft + áfa

Banner (kiemelt
főoldali hirdetés
jobb oldali sávban)

www.behir.hu

90 000 Ft + áfa

10 000 Ft + áfa

6000 Ft + áfa

58 000 Ft + áfa

Összesen: 179 500 Ft + áfa

4. csomag

Nyomtatott
hirdetés 1/24 oldal
90 x 50 mm/
43 x 101 mm

Csabai Mérleg

21 000 Ft + áfa

Banner
(legkisebb méret)

www.behir.hu

60 000 Ft + áfa
Összesen: 81 000 Ft + áfa

10 000 Ft + áfa

Idegenbeli: 80 000 Ft + áfa

114 000 Ft + áfa

Támogatói
megjelenés
(8 megjelenés)

300 000 Ft + áfa/hó

10 000 Ft + áfa

700 Ft + áfa/20mp

Összesen: 236 500 Ft + áfa

Ismétlés: 10 000 Ft + áfa/
perc

Támogatható
műsorok

Mérkőzés közvetítésének
támogatása

kép nélkül
1 kép, logóval

Értékesítési csomagok 2018

Támogatói megjelenés

Időjárás-jelentés

3200 karakter
2500 karakter

Csabai Mérleg – 2018. évi tervezett megjelenése

20 000 Ft + áfa = 60 000
Ft + áfa/ 3 perc
20 000 Ft + áfa

300 000 Ft + áfa

A Csabai Mérlegbe szánt hirdetéseit a tervezet szerint kérjük eljuttatni a szerkesztőségünkbe!

7.Tv árlista
Hirdetési formák

Nyomtatott PR-cikk hirdetési ára

Elérhetőségeink:
Békéscsabai Médiacentrum Kft., 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.
Tel.: +36-66/740-700, e-mail: marketing@bmc.media.hu, web: www.behir.hu
Érvényes 2018. január 1-jétől visszavonásig.
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Marzek Kner Packaging Kft., M-flexilog Kft.
Csomagolóanyag-gyártás – szakterületek tevékenységének bemutatása
Ügyfélkapcsolattartás
A termékmenedzserek tartják a kapcsolatot a vevőkkel,
köztük vannak, akik belföldi
megrendelőkkel, vannak, akik
export megrendelőkkel kommunikálnak nap mint nap, így
előny, ha jó a kommunikációs
készségük, van önálló munkavégzésre való képességük, és
nem utolsósorban kreatívak
és precízek. Az első feladatuk közé tartozik az árajánlatkészítés, melyet a rendelkezésükre álló adatok alapján
készítenek el a megrendelő
kérésére.
Ezek az adatok lehetnek
például a mennyiség, méretek, színszám, szállítási feltételek, fizetési kondíciók stb. Új
munkáknál próbagyártásra is
van lehetôség. Ha elfogadja
a megrendelő az árajánlatot,
írásos formában kell elküldje
a termékmenedzsereknek a
megrendelést, ahol megírja
a pontos mennyiséget és a
megrendelt termék cikkszámát, ami alapján azonosítják
ők is, mi is a terméket. A megrendelést követően elvégzi a
gyártás műszaki előkészítését
és elkészíti a munkatáskát.
Beszerzés
A beszerzés olyan folyamat, amely jelentősen túllép
az egyszerű anyagbeszerzésen. Feladata a megfelelő
szállító kiválasztása, a szerződéskötés, a szállítók folyamatos ellenőrzése és a cég
által használt programban
kialakított pontok folyamatos
koordinációja. Ez a terület
fontos közvetítő a termelés, a
beszállítók és a raktár között.
Továbbá fontos szerepe van a
végtermék minősége és tech-

nikai színvonala szempontjából is, mivel a felhasznált
anyagok és segédanyagok
minősége nagyban hozzájárul a késztermék minőségéhez. Új anyagok bevezetése
esetén tesztgyártást is végezhetnek.
A vállalatnál a beszerzési
területen dolgozó kollégák a
készletnyilvántartást kiértékelve, illetve egyéni igények
alapján rendelik az anyagokat. A megrendelők konkrét
paramétereket adnak meg
a termékmenedzsereknek,
amelyekből megálmodták a
terméküket (pl.: matt vagy
fényes felületű anyag, felelős erdőgazdálkodásból való
anyag – FSC –, hátoldalán
hő hatására ragadó anyag,
fémgőzölt felületű anyag, öntapadó anyag stb.) és ezen
egyéni kérések alapján a
beszerzésen dolgozó munkatársak bekérik a beszállítóktól az alapanyagokat.
Az alap- és segédanyagok
a logisztikai központunkba érkeznek, amely terület elégíti ki
a gépterem és a termékfeldolgozás anyagszükségleteit.
Formakészítés
A formakészítésen nagyon fontos a nyomtatás
technológiájának ismerete a
pontos és gazdaságos munkavégzés érdekében. A formakészítés legfőbb feladata
a nyomóformák előállítása.
Ezek lehetnek ofszet nyomólemezek, szitaformák, ﬂexó
és magasnyomó klisék is.
Részlegei közül a kivágóforma-tervezés foglalkozik
az alakos termékekkel, és
azok kivágó eszközeinek a
megtervezésével. Terveznek
kartondobozokat és címkéket

Minőségirányítás

és ezek kivágó szerszámait
(stancákat) egyaránt. Ezt a
műveletet speciális programmal végzik: a tervek alapján
maketteket tudnak készíteni a termékről, így alakos,
kézzel fogható mintát tudnak
elküldeni a megrendelőnek.
Egy másik területen, a „fotóban” ellenőrzik és feldolgozzák a megrendelőtől/grafikai
stúdiótól beérkezett digitális
állományokat. Vevői igény
szerint módosítani tudnak a
grafikában színeket, szöveget és képeket is.
Vezető gépmester
A gépmester szakmai ismeretei két fő területet ölelnek fel: – a nyomógéphez
kapcsolódó műszaki, gépészeti ismereteket – a technológiai folyamatokhoz kapcsolódó ismereteket.
A gépmester feladata a
papír, a festék előkészítése,
a nyomógép beállítása nyomtatás előtt; a példányszám
nyomtatása közben pedig a

minőség figyelemmel kísérése, a változások hatására
fellépő hibák elhárítása.
A gépmester munkája a
színes nyomtatványok előállításában csúcsosodik ki. Egy
képzőművészeti alkotás reprodukálása szinte művészi
feladattá válik, hiszen az eredeti kép sajátosságait a rendelkezésre álló eszközökkel
tökéletesen vissza kell adni.
Elengedhetetlen a gépmester számára a jó színlátás,
a műszaki érzék és a gyors
cselekvőképesség. Ha te is
szeretnél ilyen esztétikus termékeket nyomtatni, érdekel a
számítástechnika, a műszaki
berendezések kezelése, jelentkezz ebbe a szakközépiskolai osztályba! Tanulmányaid során megismerkedhetsz
a könyv-, a nyomdászat történetével, a színekkel, rajzolhatsz szabad kézzel vagy
szakrajzot készítve.
A nyomdaipari szakmák hiányszakmák, biztosan találsz
számodra megfelelő munkalehetőséget országszerte.

A minőségirányítási rendszer „a minőségirányítás
megvalósítására
szolgáló
szervezeti felépítés, felelősségkörök, folyamatok és eljárások”. A minőséggel kapcsolatos vállalati tevékenységek
három fő fogalom köré csoportosulnak: minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás.
Minőségellenőrzés
lehet végtermék ellenőrzése,
gyártásközi ellenőrzés vagy
a gyártás feltételeinek ellenôrzése. A végtermék ellenőrzése az utolsó kaput jelenti a
vevő előtt, ahol még felfedezhetjük a hibákat. Gyártásközi
ellenőrzéssel ezek a pontok
előbbre tolhatók, de akkor is
az elvégzett munka ellenőrzéséről van szó.
A laboráns munkatárs
vizsgálja be a raktárba beérkező anyagok minőségét,
elvégzi a segédeszközök és
mérőberendezések kalibrálását és felülvizsgálatát, a
műveletek közti ellenőrzések
végrehajtását, valamint öszszeállítja a selejtkár kivizsgálási és kiértékelési jegyzőkönyvet. A minőségirányítási
szakember többek közt felelős a minőségi reklamációk
kezeléséért cégünk és megrendelőink között, a 8D-k készítéséért, melyek úgynevezett válaszok a reklamációk
kezelésére, a belső selejtek
kivizsgálásáért és ezek javítási tervezetéért. Minőségirányításra minden termelőüzemnek szüksége van.
Logisztika
A logisztika minden iparágban jelen van, így a nyom-

daiparban is. Egy nagyon
összetett és sokrétű terület,
mely nem csak a készáru
megrendelőhöz való szállításával, hanem minden egyéb
fuvarozással foglalkozik a
cégen belül. Az anyagok külső raktár és termelés közötti
szállítása, a készáru bevételezése, raktározása, a megrendelt alapanyagok beszerzése és ezek raktározása.
Az alapanyag szállítása
a raktárból mindennapos,
a művezetők által végzett
alapanyag-igénylést követően történik. Készáru esetében is a cég által használt programból dolgozik
a logisztikai munkatárs. A
kollégák az igényelt előírások alapján csomagolják a
termékeket, valamint szalagozzák, kötegelik, zsugorozzák, dobozolják és raklapra
helyezik. Ezután szintén a
megrendelői igények alapján előkészítik a rakatokat
a szállításra vagy raktározásra, melyek beazonosítás
céljából termékmintákkal és
csomagcímkékkel vannak
ellátva. Ezt követően a terméket készletre vételezik és
ellátják szállítási csomagolással.
A csomagolt késztermékeket egy menetrend szerint
közlekedő teherautó szállítja
ki a külső raktárba, ahol, a
szállítási határidőt figyelembe véve, fuvart szerveznek
rájuk. A szállítás kollégái
azon dolgoznak, hogy összeegyeztessék az egy régióba
szállítandó munkák többségét a költséghatékonyság és
időtakarékosság érdekében.
A Marzek-csoport új logisztikai központot épített Békéscsabán, mely kiszolgálja a
logisztikai igényeket.

Kartonna

Print a te jövőd!

Oktatói bérezés

A Marzek-csoport két leányvállalata működik Békéscsabán. A Marzek Kner Packaging Kft. és az M-FlexiLog Kft.
felelős munkáltatóként tevőlegesen is részt vesz a megyeszékhelyen működő országos nyomdaipari szakképző centrum fejlesztésében.

2017. október–december közötti időszakban összesen 20
alkalommal tartottunk üzemlátogatást a környező iskolák tanulói számára a „Gyere közénk nyomdásznak” program keretén belül. Az üzemlátogatásokon eddig 471 diák és 24 kísérő
tanár vett részt. Meglátogattunk továbbá több békéscsabai
általános iskolai szülői értekezletet, valamint kisebb településeken (Sarkadkeresztúr, Körösnagyharsány, Kunágota, Kötegyán, Nagykamarás, Kétsoprony, Pusztaföldvár) is bemutattuk
a csomagolóanyag-gyártában rejlő karrierlehetőségeket. Az
üzemlátogatásainkról készült csoportképek versenyen vesznek részt, eredményhirdetés 2018. január 15.

Tovább folytatódik az országban egyedülálló oktatói bérezési program a Békéscsabai Szakképző Centrumban.

A hárompilléres, Gyere közénk nyomdásznak! program a
gyermekek megszólításától kezdve az oktatói bérezési programon át a tanműhely 2 milliárdos felújításáig átöleli a teljes
képzést.
A cégcsoport hagyományaihoz méltó társadalmi szerepvállalást célzó programokat is indít. Az elmúlt néhány évben
inkubátort adományozott a békéscsabai Réthy Pál Kórház
és Rendelőintézet részére, 1001 labdát juttatott a megyeszékhely óvodásai számára, valamint 11 Békés megyei települést végiglátogatva, egy éven át tartó gyermekélelmezési
programot valósított meg.
A vállalat a dolgozóival állandó résztvevője a karácsonyi
ételosztásnak, 2017-ben is 500 rászoruló ebédszükségletét oldotta meg december 23-án a városközpontban. Az
elmúlt évben a Marzek Kner Packaging és az M-FlexiLog,
felismerve az általános iskolákban uralkodó szűkös lehetőségeket, 6 tonna jó minőségű karton adományozásával
járult hozzá a gyermekek vizuális fejlesztéséhez.
A kartonna akció keretében 428 dobozba csomagolva, 12 általános iskola és intézmény 4600 tanulója kapott
hosszú távon is használható taneszközt.

Pályaválasztási vásár
A pályaválasztási vásáron közel 600 látogatót fogadtunk a
Marzek Kner Packaging és az M-FlexiLog közös standján. Selfieversenyünk nyertesei: 1. helyezett kép 441 lájkkal Viktor Gábor,
Mladonyiczki Attila, 2. helyezett kép 256 lájkkal Farkas Virág, Uhrin
Szimcsi, Kukely Anna, 3. helyezett kép 232 lájkkal Nagy Kálmán.

A Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Kollégium képzésben részt vevő tanárainak támogatása kivételes összefogással jött létre.
Az összefogásban részt vesz a Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara mint koordinátor, valamint Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata, a Marzek Kner Packaging Kft., a
Mondi Békéscsaba Kft., a JAVIPA Nyomdaipari Kft., a JURATRADE Kereskedelmi Kft., az M-FlexiLog Kft., a LAPCOM Zrt.,
a Prime Rate Kft., a Keskeny és Társa 2001 Kft., az Interpress
Külkereskedelmi Kft., a Generál Nyomda Kft., a Prospektus
Nyomda Kft., a Gelbert ECO Print Kft. és a Progresszív Nyomda Kft. összesen közel évi 15 millió forinttal.
A nyomdász- és kiadványszerkesztő képzésben ma 160an vesznek részt a városban, a létszám folyamatosan nő,
2019-ben elindul az egyetemi nyomdaiparimérnök-képzés is
Békéscsabán!

Elérhetőségeink: Cím: 5600 Békéscsaba, Baross u. 9–21.
Telefon: +36-66/525-600 • E-mail: packaging@kner.hu
Web: www.marzekkarrier.com • Facebook: www.facebook.com/marzekkner
Instagram: www.instagram.com/marzekknerpackagingkft_mﬂexilogkft
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Békés Megyei Kormányhivatal Békés Megyei Önkormányzat
Az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016.
évi CL törvény 2018. január 1. napján történő hatálybalépésével új időszámítás kezdődik, mivel az új
kódex
paradigmaváltást
jelent, mind az ügyfelek,
mind pedig az ügyintézők
bürokratikus
terheinek
csökkentése tekintetében.
A törvény új jogintézményei biztosítják az eredményes közigazgatás megvalósulását, a tekintélyelvű
felfogást felváltja egy, az
egyént, az ügyfelet középpontba helyező, bizalmon
és együttműködésen alapuló eljárásrend.

Az új közigazgatási rendtartás egyik nagy erénye a
tömörsége, az előző jogszabály szövegének a mostani
csak 1/3 része, ami új szemléletmódot, szabadabb bizonyítást és rövidebb eljárást
tesz lehetővé. Előbbinek köszönhetően a hatósági ügyek
több mint 80 százalékában
nyolc napon belül érdemben
dönthet a hatóság.
Az új eljárási törvény az
eljárások jogszerű, szakszerű és gyors lefolytatását
célozza. Célunk, hogy Békés megyében a Jó Állam
célkitűzése megvalósítása
során az egységes jogértelmezés, joggyakorlat ér-

vényesüljön, fontos a következetesség és a hitelesség,
amely az ügyfelek számára
magas szinten garantálja a
kiszámíthatóságot és a jogbiztonságot.
A Békés Megyei Kormányhivatal feladatának tekintette
valamennyi, hatósági eljárást
folytató ügyintéző felkészítését, ezért a szervezeti egységeiben dolgozók folyamatos képzése mellett kiemelt
figyelmet fordított a megyében működő egyéb állami
és önkormányzati szervek
tisztviselőinek az oktatására,
melynek következő állomása
2018. elején a kamarák részére tartandó képzés lesz.

f e l h í vá s
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a tisztelt Lakosságot, hogy
a Jaminai Egészségház felújítási munkálataihoz kapcsolódóan, a fűtés átalakítása miatt a
gázórát leszerelik, ezért a fűtés 2017. január 19. napján nem biztosítható az épületben.
A fentiek miatt a Jaminai Egészségházban 2017. január 19. napján a rendelés szünetel.
Sürgősségi ellátás a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórházában
vehető igénybe, valamint 16 órától a felnőtt háziorvosi ügyeleten.

Öt nemzetiségi elismerést adtak át Szarvason

A Békés Megyei Önkormányzat a nemzetiségek
napja alkalmából Szarvason
tartott díszünnepséget decemberben. A rendezvényen Fülöp Attila, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
Egyházi, Nemzetiségi és
Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának helyettes államtitkára is részt vett.
A Békés Megyei Önkormányzat minden évben a december
18-ai nemzetiségek napjához
kapcsolódóan díszünnepséget szervez, ezen esemény
keretében vehetik át az arra
érdemesek a közgyűlés által
alapított Nemzetiségi Díjat.
Az elismerés létrehozásával
a megyei önkormányzat célja
az volt, hogy a nemzetiségek
kultúrájának, nyelvének, identitásának megőrzésében és
fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet végzők munkáját
elismerjék. Most öten részesültek a kitüntetésben. Nekik
Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi,
Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős

Fotó: Zentai Péter

Új időszámítás kezdődik a közigazgatásban

Államtitkárságának helyettes
államtitkára, Tolnai Péter, a
megyei közgyűlés alelnöke és
Mucsi András, a megyei közgyűlés társadalmi kapcsolatok
bizottságának elnöke adta át a
díjat.
A roma nemzetiség javaslata alapján a Békés Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
Nemzetiségi Díjat adományozott Ásós Géza részére a roma
gasztronómiai kultúra feltárásáért, erősítéséért, népszerűsítéséért. A szerb nemzetiség javaslata alapján elismerést vett
át a Battonyai Szerb Kulturális
és Hagyományőrző Egyesület
a szerb zenei kultúra támogatásáért, a szerb kulturális értékek megőrzéséért. A szlovák
nyelv ápolásáért, az evangéli-

kus gyülekezeti élet gondozásáért Nemzetiségi Díjat kapott
Nobik Erzsébet, a román nyelv
ápolásáért, a román kulturális
és zenei értékek megőrzéséért elismerésben részesült a
Purdi Mihály Román Kulturális
Egyesület. A német nemzetiség javaslata alapján Szelényi
Ernőné a német nemzetiség
érdekében végzett erőfeszítéseiért, a német kulturális és
zenei értékek megőrzéséért
vehette át az elismerést.
A díszünnepségen műsor
keretében is bemutatkoztak a
nemzetiségek. Színpadra léptek a Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola diákjai, a battonyai Suferini Szerb Néptánccsoport és a Tessedik Táncegyüttes táncosai.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsóﬁ és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem
gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát,
27 évesen mindössze egy nyelvből
volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való
megismerkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom
nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsóﬁ pedig 18 éves „kreatív
nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában
egyedülálló.
Könnyedén, három-négy havonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át

1+1+1 AKCIÓ -50%

diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű
mondatrész,
mondat
és
a hanganyag megtanít beszélni – tanári
segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú
nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre,
szinten tartásra, sőt – újra elővéve
– bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, illetve az előadáson,
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden
olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja,
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

1 db tananyag + 1 db online gyakorló
+ 1 db nyelvvizsga felkészítő
Csomagár: 55.970 Ft helyett most 27.990 Ft

szÉPÜlJÜNK
a lívia szÉPsÉGszalONBaN!
KISMAMÁK A FODRÁSZNÁL
A mai világban egyre több
a természettudatos nő, aki
igyekszik kerülni a szervezet
számára káros vegyi anyagokat. Ez különösen fontossá válik a várandósság ideje alatt.
Mi a helyzet a szépségápolással,
ezen belül a frizurával? A várandósság alatti hajfestés valóban
káros a magzat fejlődésére?
A legfontosabb, hogy a hajfestés ebben az időszakban is
lehetséges, csak jobban oda kell
figyelni a festék összetevőire, a
vegyi anyagok belélegzésének
elkerülésére, és az sem mindegy,
hogy ez a várandósság melyik
szakaszában történik. Ha még a

babavárás legelső trimeszterében tartasz, próbáld meg elkerülni a hajfestést és várd ki a kockázatmentesebb periódust! Vagy
válassz olyan eljárást, színező
terméket, ami nem káros.
Most hódít az ombre és a
balayage! A legnagyobb pozitívum, hogy itt nem kell beszéljünk
lenövésről, a festés során a fejbőrnek egyáltalán nem kell érintkeznie a hajfestékkel. Az ilyen
jellegű hajszínt elég 3-4 havonta
frissíteni. Tehát ha babát tervezel
és nincs ősz hajszálad, érdemes
áttérni erre a megoldásra.
Ha mindezek után is tartózkodsz a hajfestéstől – mert úgy
érzed, nem ér ennyit az egész –,

próbáld ki a különböző fizikai
hajszínezőket, színezett balzsamokat, melyek a fodrászodnál
elérhetőek. A fizikai hajszínezők
teljesen ártalmatlan alkotóelemekből tevődnek össze, hiszen
sem ammóniát, sem peroxidot
nem tartalmaznak (egykomponensűek, nem hatolnak a hajszál belsejébe, csak a felületén
tapadnak meg), 8-10 mosásig
tartják meg színüket Az egyik
legfontosabb tanácsunk, hogy
ha eddig nem festettél hajat,
akkor mindenképp várd meg a
terhesség és a szoptatás végét.
Járj rendszeresen fodrászhoz,
így mindig ápolt és egészséges
lesz a hajad. Vágass könnyen

kezelhető praktikus frizurát, ha
majd megszületik a baba, könnyű
legyen kezelni. A várandósság
vége felé már nem kényelmes a
hajmosás, hajszárítás. Kényeztesd magad, járj hetente frizurát
csináltatni, hogy szebbnek érezhesd magad.

Gaál
Ottó nagysikerű
nagysikerű
Gaál
Ottó
tankönyvének
tankönyveinek bemutatója.
bemutatója!
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ingyenes parkolás
Türelmi időt kaptak az autósok

December 31-éig volt érvényes az a kártya, amelylyel Békéscsabán, a ﬁ zetőparkoló
övezetekben
állandó lakcímmel rendelkezők a saját autóikkal
egy éven át díjmentesen
parkolhatnak a lakásuk
közelében, de januárban
még nem büntetnek, ha
a tavalyi bérlet kint van a
szélvédő mögött.
Mint azt Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.
vezérigazgatója elmondta,
januárra türelmi időt kaptak
az autósok, azonban utána
pótdíjat kell fizetni, ha nem
gondoskodnak a bérletmegújításról. Az új kártyát az
Irányi utca 4–6. szám alatti
épületben, a parkolóházzal

szemben levő irodában lehet kiváltani.
– A parkolás tehát ingyenes, csak az adminisztrációs
díjat kell kifizetni, ez az első
autóra 900 forint, minden további saját tulajdonú autóra
3000 forint. Hangsúlyozom,
ez a díj egy évre vonatkozik –
jegyezte meg Kozma János,
hozzátéve, hogy az ügyintézéshez a személyi igazolványra, a lakcímkártyára és
az autó vagy autók forgalmi
engedélyére van szükség.
Aki nem abban a körzetben
lakik, ahol rendszeresen parkol, annak normál bérletet kell
vennie. A havi bérlet ára ebben az esetben 4000 forint,
a kiemelt övezetekben pedig
5000 forintot kell fizetni.
M. E.

Csabai Mérleg

sPOrt

szilveszteri futógála

Röplabda akadémia

Több mint hétszáz versenyző állt rajthoz

A 2017-es év utolsó napján a
szűnni nem akaró eső sem
tántorította el a sportolókat,
mintegy 750-en álltak rajthoz.
– Két okból is fontosnak
tartom a futógálát. Részben
azért, mert a profi sportolók
is megmutathatják magukat
a versenyen, részben pedig
azért, mert a családoknak és
szinte minden korosztálynak

kikapcsolódási, szórakozási
lehetőséget nyújt egy ilyen
esemény. Együtt búcsúztatjuk az óévet, felkészülünk
2018-ra, összességében a
közösség, az összetartozás,
a közös élmény miatt rendezzük meg minden évben
– emelte ki dr. Ferenczi Attila,
a Kopp Békéscsabai Atlétikai
Club elnöke.
Az első csapatot Szarvas
Péter polgármester és a klub
legsikeresebb atlétája, Márton
Anita, a másodikat dr. Ferenczi Attila és Zelenyánszkiné
dr. Fábián Ágnes tanácsnok
indította útnak. Az óévet moz-

Utánpótlás-nevelő bázis lesz Békéscsabán

gással zárók láthatóan jó hangulatban futottak. Voltak olyanok a mezőnyben, akik évek
óta elindulnak a versenyen.
Volt, aki fürdőnadrágban, más
mókás jelmezben, és olyan is
akadt, aki a kutyájának társaságában, vagy éppen görkorcsolyával teljesítette a választott távot.
A futógála szervezői elmondták: folytatni szeretnék a
hagyományt: 2018. december
31-én megrendezik majd a 31.
Szilveszteri Futógálát azért,
hogy akkor is sokan búcsúztathassák sportosan az évet.
Zámbori Eszter

Márton Anita, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club súlylökője az idei versenyekre
készül. Most még az alapokat
rakják le, amelyekre ezután a
technikai munkát és a maximális erő fejlesztését építik. A
forma élesítése után, februártól
kezdődik a versenyidőszak.
Idén két főversenye lesz, a fedettpályás világbajnokság és a
szabadtéri Európa-bajnokság.
Itt a dobogó a cél és Anita azt
is szeretné, ha idén meglenne
a 20 méteres álomhatár.

7.Tv nyereményjáték

Jelenleg nem éppen a legjobb
körülmények között edzenek
a Békéscsabai Röplabda SE
utánpótlás-játékosai. A következő években viszont ez megváltozik a közel kétmilliárdos
forrásnak köszönhetően. A
BRSE elnöke, Baran Ádám
kiemelte, hogy a sportoláshoz szükséges eszközök beszerzése, a fiatalok kollégiumi
szálláshelyének fejlesztése,
valamint egy új csarnok építése a cél.

Jelenleg itt edzenek az utánpótlás játékosai
– Célul tűztük ki, hogy egy
hátrányos helyzetű régióban
szeretnénk olyan körülményeket teremteni az utánpótlásneveléshez, amellyel szinte
csak a legfejlettebb röplabdakultúrával rendelkező nemzetek rendelkeznek. Munkacsarnokot építünk, kollégiumi
szálláshelyet fejlesztünk és a
legmagasabb szintű képzéshez szükséges eszközbeszerzéseket is finanszírozni tudjuk
– fogalmazott a klub elnöke,
hozzátéve, hogy ezúton is köszönik Magyarország kormányának a bizalmat, Szarvas

A Linamar-Békéscsabai
Röplabda SE elnyerte a Közép-európai Liga négyes
döntőjének rendezési jogát,
így automatikus résztvevője
a végső győzelmet eldöntő mérkőzéseknek. Dobi
Edináék azonban nem veszik félvállról a nemzetközi
sorozat
alapszakaszából
hátralévő mérkőzéseket. Január 4-én a Slavia Bratislava
érkezett a városi sportcsarnokba, ahol a BRSE 3–0-ás
diadallal kezdte az évet.

APRÓ H I RD E TÉS
SZOLGÁLTATÁS

A
Békéscsabai
Médiacentrum
decemberi utolsó játékának nyertesei a következők
lettek:
Ottlakán Mira és Lora; Kovács Nikoletta Cecília;
Kajó Renáta.
Felhívjuk
mostani
és
korábbi
nyerteseink
ﬁgyelmét, hogy akik eddig még nem kapták meg
ajándékukat, azok azt január 16-án, kedden 16.30
órakor vehetik át a Békéscsabai Médiacentrumban.
Címünk: Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.,
telefon: 66/740-700.

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
kezelésében lévő
• út- és járdaburkolatok seprését,
• közutak mosását, portalanítását, sármentesítését,
• kézi hulladékgyűjtők ürítését, karbantartását, javítását
(a játszóterek kivételével),
• valamint a gyalogjárdák téli burkolatüzemeltetését
2011. május 13-tól a TAPPE Hulladékgzdálkodási,
Köztisztasági Szolgáltató Kft. végzi.
Címünk: 5600 Békéscsaba, Luther u. 2.

Péter polgármesternek és
Borbola István fejlesztési tanácsadónak pedig az ez ügyben tett erőfeszítéseit.
Szarvas Péter kiemelte,
hogy Békéscsaba sportéletében ez a támogatás rendkívül meghatározó. Jelenleg Európában az egyik legnagyobb
röplabdautánpótlás-projekt ez,
amit a BRSE megvalósíthat. A
polgármester hozzátette: rövid
határidőn belül kell teljesíteni
a fejlesztést, a tervek szerint
2019-ben már befejeződik a
projekt.
Papp Ádám

Győzelemmel kezdett a BRse

Fotó: BCSAC

Cél a 20 méteres álomhatár

Békéscsaba polgármestere, Szarvas Péter december
végén bejelentette, hogy
közel kétmilliárd forintos
forrást biztosít Magyarország kormánya a csabai
Röplabda Akadémia elindításához. A támogatásból a
tervek szerint létrejön egy
új edzőcsarnok, de ebből
a forrásból ﬁnanszírozza
a Békéscsabai Röplabda
Sportegyesület a legmagasabb szintű képzéshez
szükséges eszközök beszerzését is.

Fotó: BRSE

Ismét több száz vállalkozó szellemű sportolni és
kikapcsolódni vágyó vett
részt a Kopp Békéscsabai
Atlétikai Club szilveszteri futógáláján a 2017-es
esztendő utolsó napján. A
szervezők a jubileumi, 30.
alkalmon újdonságokkal
is szolgáltak a futóknak,
hiszen idén először chipes
rendszerrel mérték az időt
és megrendezték a harmincasok futamát is. A nevezési díjakból befolyt összegből a szervezők az atlétikai
klub hátrányos helyzetű
ﬁatal sportolóinak vásárolnak majd sportszereket.
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Iroda, lépcsőház takarítását
vállalom
számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
INGATLAN
Békéscsabán, a Vandháti
úton családi okok miatt eladó
egy vegyes fűtésű (gáz + vízteres kandalló), 5 szobás + nappalis, étkezős, nagy konyhás,
három fürdőszobás téglaház
kétállásos garázzsal, rendezett kerttel. Vállalkozásra is alkalmas. Buszmegálló 5 percre.
Csere esetén kisebb sorházi
kertes lakás szóba jöhet értékegyeztetéssel, lehetőleg a
belvárosban.
Tel.: 30/574-0913, délután.

EGYÉB
Eladó 2 db Eemov Nano mobil
stabilizátor. Eredetileg a régi,
kis iphone-okhoz méretezték,
de készíttettem hozzá nagyobb keretet, így a Samsung
S7 edge 5.5' mobil is belefért.
Az új ára 60 000 forint volt,
most 24 000 forintért megvehető. Postázás megoldható.
Tel.: 70/617-5164.
Eladó 2 darab szobai szekrénysor, 2 darab televízió
(Thomson, Philips), 1 darab
cipőtartó tükörrel (újszerű), 1
darab kanapé 2 darab fotellal,
1 darab mikró.
Tel.: 30/684-5745.

8 szÍNes

Csabai Mérleg

Kiadó üzlethelyiségek, irodák
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában
és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő, kiadó üzlethelyiségek Békéscsabán:
Szent István tér 10., 1. számú 90 m2-es üzlet teljes közművel, Justh
Gyula utca felőli bejárattal.
Szabadság tér 1–3., volt Raiffeisen Bank, 145 m2-es üzlet teljes
közművel.
Gyulai út 37–39., 18 m2 üzlet teljes közművel.
Bartók Béla út 14. szám alatti 120 m2-es raktárhelyiség teljes közművel.
Bartók Béla út 14. szám alatti 25 m2-es üzlet teljes közművel.
Andrássy út 55–57. szám alatti 20 m2-es üzlet teljes közművel.
Andrássy út 7. szám alatti 43 m2-es üzlet teljes közművel.
Kinizsi utca 7–9. szám alatti 70 m2-es üzlet teljes közművel.
Lencsési út 35–37. szám alatti 26 m2-es üzlet teljes közművel.
Lencsési út 18. szám alatti 51 m2-es üzlet vagy iroda teljes közművel.
Wenckheim Károly tér 11. szám alatti 39 m2-es üzlet teljes közművel.
Szent István tér 9. szám alatti 37 m2-es üzlet teljes közművel.
Szarvasi út 7. szám alatti 20 m2-es raktár.
Kiadó irodák:
Szent István tér 10., 1. számú 80 m2-es iroda teljes közművel, Justh
Gyula utca felőli ablakokkal.
Szabadság tér 1–3., 2 db 14 m2-es iroda egyben vagy külön. Teljes
közművel.
Érdeklődni lehet munkanapokon 8.00–16.00 óráig Gergely Tamástól a +36-20/9333-400 telefonszámon.

K i t e K i N t Ő

Gyulán január 1-jén puskaropogással köszöntötték a 2018-as évet

Puskaropogás köszöntötte az új évet Gyulán, ahol a
várfalról 16. századi fegyverek korhű másolataival
adtak le lövéseket. A török
ostrom idején használt
puskákkal a látogatók ezt
követően közelebbről is
megismerkedhettek.

Fegyverek dördültek a gyulai várfal tetejéről újév napján
délben. A látványossághoz a
helyiek hozzászokhattak már,
az itt szilveszterező turistáknak azonban meglepetés volt
a különleges évköszöntő.
Több puskát és pisztolyt is
láthattak és hallhattak a láto-

gatók, mindegyik korhű másolata volt azoknak, amelyeket
a török ostrom idején használhattak a várvédők. Szabó
Árpád, a Kerecsényi László
Íjász Egyesület helyi hagyományőrzője részletesen is
bemutatta az érdeklődőknek
a fegyverek használatát.

Az évente visszatérő
programmal a szervezők azt
szeretnék elérni, hogy minél
elevenebbé váljon a történelem az utókor számára.
Fábián Tamás, az Erkel Ferenc Kulturális Központ és
Múzeum kommunikációs vezetője elmondta, céljuk, hogy
megemlékezzenek a vár
1566-os ostromának védőiről, és hogy emlékeztessenek mindenkit: Szigetvár és
Eger mellett Gyula is jelentős
végvári erődítmény volt a 16.
században.
A tapasztalatok szerint a
fegyverek gyakorlati bemutatására egyre nagyobb az
igény. A szervezők bíznak
abban, hogy az élményszerű programoknak köszönhetően a most felnövő
gyerekek a múzeumoknak
is visszatérő vendégei lesznek.
Zsíros András

A 7.TV MŰSORA • 2018. január 15–január 28.
2018. január 16., kedd

2018. január 15., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–MTK
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Púder (női magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–MTK
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Kezdőkör: kosárlabdamérkőzés, Békés–Bonyhád
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 17., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Szomszéd vár
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör: kosárlabda-mérkőzés, Békés–Bonyhád
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, BRSE–Jászberény
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2018. január 22., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Spektrum (életmódmag.)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–
Dunaújváros (Magyar Kupa)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 23., kedd
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Púder (női magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, BRSE–Kaposvár
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 18., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, BRSE–Jászberény
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–Győr
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 19., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech
(építészeti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–MTK
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 20., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Kezdőkör: kosárlabda-mérkőzés, Békés–Bonyhád
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, BRSE–Jászberény
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 10/1.
(ismeretterjesztő filmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, BRSE–Kaposvár
22.40 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. január 21., vasárnap
7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Artista Café 2.
11.40 KÉPÚJSÁG
16.00 Szomszéd vár
16.30 Spektrum (életmódmag.)
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–Győr
18.30 Hírek
18.35 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, BRSE–Kaposvár
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.50 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2018. január 24., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Praktikák
21.00 Kezdőkör: kosárlabda-mérkőzés, Tehetséges
Fiatalok–Békés
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Praktikák
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 25., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Praktikák
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése
élőben
(a közgyűlés befejezéséig)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabdamérkőzés, Békéscsaba–
Dunaújváros (Magyar Kupa)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 26., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
21.00 Kezdőkör: kosárlabdamérkőzés, Tehetséges
Fiatalok–Békés
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 27., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Szomszéd vár
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése
(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 10/2.
(ismeretterjesztő filmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Városi Adventi
Kórushangverseny
22.15 Kezdőkör (sportmagazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 28., vasárnap
7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Artista Café 3.
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Országos Társastáncbajnokság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Cirkuszi szomszédolás
23.05 Híradó
23.25 Kikötő (egyházi magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

BÉKÉSCSABAI

találkozások
Csergetés a főtéren

Fotó: Kónya Kincső

Ostorcsapásokkal búcsúztatták az óévet

Csikósok, pásztorok és gulyások a Szent István téren
Tizenhét
ostorcsapás
búcsúztatta az óévet Békéscsabán. Az első békéscsabai
csergetésen
csikósok, pásztorok és
gulyások, illetve azok
gyűltek össze, akiknek
van igazi karikás ostoruk.
Lehoczki Mátyás gulyás
népviseletben, kifejezetten
a csergetésre érkezett Békéscsabára.
– Jó ez a ruha, véd az esőben is, csak ember kell hozzá. Nehéz ez a viselet, van
súlya, régen is azt mondták,
hogy a suba rekeszti, a szűr
szűri, a guba ereszti. Jó gulyás egyébként abból lesz,
akinek elég ereje és akarata
van. Aki a jószágot és a magányt nem bírja, az ne álljon
pásztornak – fogalmazott
Lehoczki Mátyás.
Az első csabai csergetést
a Körös-szögi Csikós Hagyományőrző
Egyesület
és a Guzsalyas Egyesület
hívta életre. Szőke Péter is
karikás ostorokat készít és

nagyon sok olyan ismerőse van, aki a csikósokkal,
a pásztorokkal és az ő életmódjukkal szimpatizál. A
Guzsalyas Egyesület elnöke így kapott kedvet ahhoz,
hogy megszervezze ezt a
rendezvényt. Ha úgy tapasztalják, hogy van érdeklődés, akkor hagyományt is
teremtenének.
Az öltözék mindenképp
fontos tartozéka a pásztorok, a csikósok életének,
így számos subába, szűrbe,
pásztoringbe és bő gatyába
öltözött alak jelent meg Békéscsaba főterén.
– Az ostornak főként az
állatok terelésében van főszerepe, de ez egy igazi
szimbólumnak is számít,
hiszen minél díszesebb
egy ostor, annál büszkébb
a pásztor – tette hozzá
Szőke Péter.
Az óesztendőt először
tizenhét ostorcsapással búcsúztatták, majd tizennyolccal köszöntötték az új évet a
Szent István téren.
Zsíros A.

A csabai élet eseményei

szujó zoltán a Körös-partról indult
„ Már gyerekként szinte megszállottan ﬁgyeltem a sportot”

Gyomaendrődről, a Köröspartról indult, mára az ország egyik legismertebb
sport műsorvezetőjévé vált
Szujó Zoltán. Decemberben ő volt a műsorvezetője
Békéscsabán annak az ünnepségnek, ahol városunk
egykori olimpiai bajnokait
és jelenlegi élsportolóit
köszöntötték. Szujó Zoltánnal a 7.tv stúdiójában
beszélgettünk.
– Milyen álmaid voltak gyermekkorodban a jövőről?
– A családi legendárium
szerint 8 éves koromban egy
budapesti kiránduláson megláttam idősebb Knézy Jenőt,
aki meghatározó alakja volt a
magyar sporttelevíziózásnak.
Láttam fölmenni a lépcsőn, és
ott nekem „becsípődött valami”, hogy sportriporter szeretnék lenni. Attól a pillanattól a
lakótelepi pingpongasztalhoz
vagy focipályához nem csupán a pingpongütőmet vagy
focicipőmet vittem, hanem a
jegyzeteimet is.
– 2000-ben már olimpiát
közvetítettél, aztán jött a Forma–1. Hogy is volt ez?
– Annak idején a Magyar
Televízió Telesportjában csináltam végig a Sydney olimpiát itthon mint átvevő szerkesztő. Meghatározó élmény
volt, hogy Vitray Tamással,
Hajdú B. Istvánnal, Faragó
Richarddal, Gulyás Lászlóval
és a többiekkel együtt dolgozhattam az olimpia eseményeinek közvetítésén. Aztán,
2000 őszén keresett meg az
RTL Klub azzal, hogy dolgozzak velük. Két év elteltével
közölték, hogy a kereskedel-

mi csatorna megvette a Forma–1 közvetítési jogait, aztán
repülhettem is Ausztrália felé.
Azóta a Forma–1 a szó legnemesebb értelmében fogva
tart. 2012-ben visszakerültek
a közvetítési jogok a Magyar
Televízióhoz, 2013 óta kommentátorként próbálom megtalálni ott a saját hangomat.
– A Forma–1 világa zárt
terep. Mennyire sikerült bedolgoznod magad?
– A pilóták hozzánk hasonló, egyszerű, hétköznapi emberek, azt leszámítva, hogy
Monzában 360-370 kilométer
per órás sebességgel száguldoznak. Ami nehezebb, az a
sajtófőnökökkel való kommunikáció, és az, hogy a saját kollegáiddal elfogadtasd magad.
Több évet vett igénybe, hogy
akik régebben jelen vannak a
Forma–1-es Paddockban és
boxutcában, azok odaengedjenek maguk közé. Hamilton
orra alatt ott van körülbelül
harminc mikrofon, és nagyon
nem mindegy, hogy te a riporteri gyűrű melyik részén és milyen sugarú körében állsz.
– Az igaz, hogy Michael
Schumacher először tévedésből adott neked interjút?
– Igen, ugyanis azt hitte
2002 márciusában a melbourne-i Paddockban, hogy
a német RTL-től vagyok. Gyanús volt neki, hogy egy kicsit
akcentussal beszélem a németet, ezt később mesélte el,
amikor már sokkal jobb volt
a viszonyunk. Óriási mázli
volt azon a 2002-es márciusi hétvégén, hogy Bernie
Ecclestone-nal is sikerült egy
interjút készíteni. Ugye ő hoszszú éveken keresztül a For-

Kéthavonta igyekszünk hazajönni a Körösök vidékére
ma–1 első számú irányítója
volt.
– Később reggeli műsort is
vezettél.
– Az RTL-nél adódott lehetőség, hogy vezessem a
csatorna reggeli műsorát,
ami persze nem sportműsor
volt. Ez egyhetes beugrásnak indult, mert Csonka András megbetegedett, de aztán
olyan jól sikerült, hogy 3 évig
voltam a Reggeli stúdiójában.
– Pár éve újra a közszolgálati csatornákon dolgozol.
Van-e olyan különbség a kettő között, amivel nehéz volt
megbarátkoznod?
– Alapvetően nem, mert
mindig a legjobb tudásom
szerint igyekszem közvetíteni,
amit kell. Egyébként a kilencvenes évek második felében
innen, Békéscsabáról, például
50 kilométeres gyaloglóversenyről küldtem föl tudósítást
a Telesportnak. A kollégáim
a mai napig emlegetik azt a
mondatot, ami úgy hangzott,

hogy „Urbanikné robbantott
30 kilométernél”. Viszont én
a közszolgálati televízióban
teljesedhettem ki igazán, itt
kommentálhattam
először
olimpiáról, itt lehettem először
olimpián 2012-ben Londonban, és itt válhattam Forma–1es kommentátorrá.
– És ott van még a család
is.
– A családomnak nagyonnagyon hálás vagyok. A feleségem gyermekorvosként
megérti, hogy én sem reggel
nyolctól délután négyig tartó
munkát végzek. Sok hétvégém foglalt, amikor viszont
velük vagyok, akkor azt az
időt intenzíven próbáljuk eltölteni. Körülbelül kéthavonta igyekszünk hazajönni a
Körösök vidékére. A családi
kapcsolatok rendkívül fontosak számunkra, és ahogy a
nagypapám viszonyul a két
lányomhoz, azt öröm látni.
Mikóczy Erika,
Zsíros András

Nemzetiségekért díj kitüntetést kapott ando György

Ando György a kitüntetést Balog Zoltán minisztertől vette át

Orbán Viktor miniszterelnök Nemzetiségekért díj
kitüntetést adományozott
Ando Györgynek, a Munkácsy Mihály Múzeum
igazgatójának, az Országos Szlovák Önkormányzat Legatum Nonproﬁ t
Közhasznú Kft. volt ügyvezető igazgatójának a
békési és a hazai szlovák
népi építészet megőrzéséért, valamint az épített
örökség keretében a tájházak és falumúzeumok
bemutathatóságának
fejlesztéséért. A díjat a
kitüntetett Balog Zoltán
minisztertől vehette át
decemberben.

Ando György a diplomája
megszerzését követően a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, majd a Munkácsy
múzeum néprajzkutatójaként
tevékenykedett. Fő kutatási
területe Békés megye és a
hazai szlovákság népi kultúrájának, hagyományainak
vizsgálata. Számos hazai és
külföldi néprajzi tematikai kiállítás kurátora volt. Több könyv,
tanulmány és publikáció szerzője, kötetek, tanulmánykötetek, szakmai publikációk szerkesztője.
2003 és 2012 között a
Legatum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjeként tevékenykedett. A társaság a hazai

szlovák nemzetiség mintegy
60 tájházának, néprajzi gyűjteményének megóvása, közkinccsé tétele, fejlesztése érdekében tevékenykedett.
Ando György 2013. február
1-je óta a Munkácsy Múzeum igazgatója. Ez idő alatt
az intézmény működése új
alapokra került, megújult a kiállítási, kutatási, gyűjteménygyarapítási,
kiadványozási
stratégiája. A múzeum útjára
bocsátotta az „Ami csabai…”
múzeumi sorozatot, melynek
célja az, hogy bemutassa az
országnak azokat az értékeket, amelyeket Békéscsaba a
régiónak, hazánknak, sőt, a
világnak adott.
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Malac az ülés alatt

Temesi Edit a Csabagyöngye egymilliomodik látogatója

A Csabagyöngye az intézmény 2013. januári nyitása
óta figyeli akkurátusan vendégei számát. A kulturális
központ vezetése és munkatársai a minőségi eseményeket és kiszolgálást tartják
szem előtt. Pogramjaik sok
látogatója és közösségeik
nagy száma miatt várható
volt, hogy az egymilliomodik
látogató is megérkezik az új
év beköszönte előtt.
Mivel A fény felé című koncerten igen szépszámú kö-

Fotó: Csabagyöngye

December vége felé köszöntötte egymilliomodik
látogatóját a Csabagyöngye Kulturális Központ A
fény felé című koncerten,
ahol Csík János, Őze Áron,
Szokolay Dongó Balázs,
Balogh Kálmán, Auksz Éva
és Bognár András lépett
fel megzenésített versekkel.

zönség gyűlt össze, a kulturális központ sajátos megoldást
választott az egymilliomodik
látogató kiválasztására. Három szék aljára ragasztottak
valamit. Akik egy-egy képet
találtak, ők lettek az intézmény
999 998-ik és a 999 999-ik látogatói, de ők is ajándékkal
térhettek haza.
A harmadik szék alján
egy játékmalacka várta,
hogy megtalálják. Ezúttal

Temesi Editnek lett malaca, ő találta meg a játékot,
így ő lett a Csabagyöngye
egymilliomodik
látogatója.
Az intézmény nevében Szente Béla igazgató és Herczeg
Tamás
igazgatóhelyettes
igazi meglepetéssel szolgált
az egymilliomodik nézőnek:
ő ugyanis 2018-ban akár
mindegyik programon ingyenesen vehet részt.
M. E.

Diabétesz egyesület

Átalakult a Békéscsabai Cukorbetegek Klubja
December 31-én megszűnt a Békéscsabai Cukorbetegek Klubja, helyét jogutódként január
1-jétől a helyi Diabétesz
Egyesület vette át.
A Békéscsabai Cukorbetegek Klubjának vezetése
úgy döntött, átalakítja a
szervezetet azért, hogy minél több érintettnek tudjanak segítséget nyújtani.
– Biztonságérzetet ad,
ha valaki a közösséghez
tartozik. Mindig adódhatnak
addig ismeretlen gondok a
cukorbetegeknél, itt pe-

dig megbeszélhetik problémáikat a sorstársakkal.
Vannak orvosi előadások
és különböző olyan programok, amelyek segítik, hogy
a cukorbetegek is teljes
életet élhessenek – fogalmazott Szemenyei Imréné
klubvezető.
A kettes típusú diabétesz kezelésében robbanásszerű fejlődés zajlik –
erről már dr. Tárnok Enikő
endokrinológus beszélt. A
doktornő hozzátette: egyegy egyesületi előadáson
arról hallhatnak az érintettek, hogy bizonyos kezelé-

Északi vendégeink

A rétisasok száma a DélAlföldön télen jóval magasabb, mint nyáron. A nálunk
költő példányok többsége
itt marad (legfeljebb a fiatal
egyedek kóborolnak), s szép
számban csatlakoznak hozzájuk az északi országokból
érkezők. Többségük a skandináv és a balti államokból
jön hozzánk.
A parlagi sasok Kárpátmedencében élő állományának jelentős része Magyarországon tölti a telet. A
gatyás ölyvek és kékes rétihéják jóval északabbról jönnek. A kékes rétihéják főleg
a pusztai tájakat kedvelik, a
Körös-Maros Nemzeti Park
területén több száz példány
telel.

A sólyomfélék közül vándorsólymokkal és ritkábban
kis sólymokkal találkozhatunk. A vándorsólyom költ
is itt, de a telelőállomány
döntő része északról érkezik. Kis sólyomból rendszerint csupán 6-8 példány
telel a KMNP területén.
Érdekesség, hogy a KisSárrétre évek óta visszajár
egy fekete sas, az idén is
felbukkant már.

2018. január 19., (péntek) 17.00 óra
Terefere Ando Györggyel, a Munkácsy Mihály Múzeum
igazgatójával
Helyszín: Békéscsabai Jókai Színház – Művész Kávéház

2018. január 22., (hétfő) 10.00 óra
Mátyás király hadai nyomában – Medgyesi Pál régész
előadása felső tagozatos tanulók számára
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum – Múzsák Terme

2018. január 19., (péntek) 17.00 óra
A Békéstáji Művészeti Társaság kiállítása a magyar kultúra
napja tiszteletére
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ
Békéstáji Galéria

2018. január 22., (hétfő) 10.00 óra
„Azok a csodálatos hangszerek” – Interaktív zenés,
hangszeres bemutató óvodás és kisiskolás gyerekeknek
Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára

2018. január 19., (péntek) 17.00 óra
Az elmúlt év terméseiből címmel a Márvány Fotóműhely
kiállításának megnyitója
Megnyitóbeszédet mond dr. Pap István, a Békés Megyei
Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója
Helyszín: Lencsési Közösségi Ház
2018. január 19., (péntek) 17.00 óra
„Porlik, mint a szikla…” – Bauer Barbara könyvbemutatóval
egybekötött előadása
Helyszín: Arany János Művelődési Ház
2018. január 20., (szombat) 11.00 óra
Kohán György festőművész kiállításának megnyitója
Helyszín: Munkácsy Emlékház
2018. január 20., (szombat) 14.00 óra
Szervezett műhelylátogatás Plesovszki Klára keramikus
vintage műhelyében: ismerkedés a kerámiafestés és díszítés
folyamataival
További információ: Munkácsy Emlékház
2018. január 20., (szombat) 16.00 óra
Kaczkó Magdolna „Otthon” című kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Mészáros Zsuzsanna, a Munkácsy
Emlékház szakmai vezetője
Fuvolán közreműködik: Kaczkó Gabriella, verset mondanak
az Erzsébethelyi Általános Iskola diákjai
Helyszín: Jaminai Közösségi Ház

2018. január 22., (hétfő) 19.00 óra
Gogol: Egy őrült naplója
Címszerepben: Katkó Ferenc
Helyszín: Békéscsabai Jókai Színház – Sík Ferenc
Kamaraszínház
2018. január 24., (szerda) 10.00 óra
Arany János–Zalán Tibor: Bolond Istók – A Békéscsabai
Jókai Színház előadása
Helyszín: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
2018. január 24., (szerda) 17.00 óra
Csillag Tamás Megtalált ország c. könyvének bemutatója
A szerzővel Elek Tibor irodalomtörténész beszélget
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
2018. január 24., (szerda) 17.00 óra
„Felszín-ek” Csiffáry Zsuzsanna zománcvilága –
Kiállításmegnyitó
Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára
2018. január 25., (csütörtök) 10.00 óra
„AZ IGAZSÁGOS” – A Mátyás király emlékév
nyitó rendezvénye
Medgyesi Pál régész, múzeumigazgató-helyettes előadása
iskolásoknak
Helyszín: Meseház
2018. január 25., (csütörtök) 18.00 óra
A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar nyílt próbája
Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára

2018. január 22., hétfő 18.00 órától
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÜNNEPI GÁLAESTJE
Szarvas Péter polgármester köszöntője
A „Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetések átadása
Arany János: Magányban – Bartus Gyula Jászai Mari-díjas színművész előadásában
Benedekfi István zongoraművész és a Békés Megyei Prima díjas Alföld Quartet ünnepi hangversenye
Belépés: térítésmentes regisztrációs jeggyel. Jegyek igényelhetők a Csabagyöngye Kulturális Központ portáján.
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ, hangversenyterem

Békés Megyei Könyvtár

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Tel.: 66/530-200
bmk@bmk. hu kolcs@bmk. hu http://konyvtar. bmk. hu
www.facebook. com/BekesMegyeiKonyvtar
KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00. Hétfő, szombat: 14.00–18.00
ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00

PROGRAMOK:
Január 8. és 20. között
Helyi értékeink címmel gyermekrajz-kiállítás látható a
könyvtárban.
Január 8-ától 26-áig: A
MNL Békés Megyei Levéltára „Körök, egyletek. A civil
társadalom története" című
kiállítása a könyvtárban.
Január 24., szerda 17.00
Csillag Tamás: Megtalált
ország – könyvbemutató. A
szerzővel Elek Tibor irodalomtörténész beszélget.

Fotó: Marik Pál

A Körös-Maros Nemzeti
Park tájain télen is sokféle ragadozó madárral
találkozhatunk. A nálunk
fészkelő vörös és kék vércsék elvonultak ugyan a
déli tájakra, de helyettük
új, más fajok érkeztek
ide.

sek az ő megbetegedésükre is vonatkoznak-e.
– Mivel a betegek száma nő, fontos az érintettek
számára vonzóvá tenni az
ilyen közösségi alkalmakat.
Részben azért alakult át a
betegklub egyesületté – jegyezte meg dr. Tárnok Enikő. Az endokrinológus hozzátette: egyre több gyerek
és fiatal is az érintettek közé
tartozik, ezért az összejöveteleket olyan időpontokra
teszik, hogy munka vagy
iskola mellett is el tudjanak
látogatni az érdeklődők.
Z. E.

Magyar Kultúra Ünnepe
Békéscsaba
2018

Január 27., szombat 16.00
Sola Scriptura Teológiai
Főiskola
szabadfőiskolai
kurzus – Hogyan jött létre a
Biblia? Előadó: Kocsis Péter
közgazdász-teológus.

SZOLGÁLTATÁSOK:
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A könyvtár elektronikus hírlevele kéthetente tájékoztatást
nyújt az aktuális rendezvényekről, új beszerzésekről és
szolgáltatásokról. Feliratkozni
az alábbi űrlap kitöltésével
tud:
https://goo.gl/sZ72C7,
illetve személyesen is megteheti a könyvtárban!
Büfé a könyvtárban!
Megnyitott a Könyvtár Büfé:
Térjen be egy finom kávéra,
teára vagy válogasson kedvére a sütemény-, péksütemény-, szendvicskínálatunkból!
Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig 7.30-tól
15.30-ig, szombaton és vasárnap zárva.

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/

TANYASI TANÖSVÉNY
ÉS KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
A KÖRÖSÖK VÖLGYE
NATÚRPARKNÁL 2018-BAN
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 2018-ban – a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával – két projekt megvalósítását tervezi:
Zöldülj! Fordulj! – Környezeti szemléletformálás a Körösök
Völgyében c. pályázat keretében az egyesület az általános iskolás
gyerekek körében a környezettudatos magatartás, gondolkodás és
életvitel előnyeit mutatja be a Zöldülj! Fordulj! vándorkiállítás segítségével. Cél, hogy az interaktív kiállítás az összes natúrparki településre eljusson.
A Tanyák a Körösök körül – Tanyasi tanösvény és nyitott tanyagazdaságok hálózatának kialakítása c. pályázat során a natúrpark területén olyan tematikus útvonal kerül kialakításra, amely bemutatja
a tanyák fejlődésének szakaszait, a csatlakozó nyitott gazdaságok
bemutathatják a tanyasi lét mindennapjait, továbbá a kistermelői tevékenységek is bemutatásra kerülnek egyes állomásain. Mindemellett nyitott tanyagazdaságok számára szakmai fórumok szervezése
mellett megjelenési lehetőséget kíván biztosítani az egyesület.
A Zöldülj! Fordulj! interaktív kiállítás bérlésével, valamint a
tanyasi tanösvénnyel és a nyitott tanyagazdaságok hálózatával
kapcsolatos kérdésekkel forduljon bátran hozzánk!
Elérhetőségek:
+36-66/445-885;
kvlatogatokozpont@gmail.com
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MesÉlŐ MÚzeUM

Egyszázados múltú krónikák

Fotó: Csabagyöngye

Reﬂexiók a XVII. Csabai Szalon kiállítása kapcsán
Amikor néhány évvel ezelőtt
a Csabai arcképek című könyv
anyagának összeállításához
fogtam, akkor bontakozott ki
előttem a maga teljességében Békéscsaba művészeti
életének izgalmas körképe. A
Csabai Szalon ebből, azaz a
városhoz kötődő alkotók műveiből ad friss merítést, egy
aktuális pillanatképet. A válogatott csoportos kiállítások
közé tartozik, de lebonyolítása
során nem a szabad beadás,
majd zsűri által történő válogatás lépéseit követik, hanem
a szervezők – a meghívásos
rendszerrel – az alkotók körét
előre megszabják. Az eljárásrend eleve egy bizonyos szűrőt
biztosít. Itt olyan alkotókkal találkozhatunk, akik a közönség
látóterében vannak, akiknek a
stílusát, témáit vagy az általuk
ábrázolt miliőt értékeljük.
A Csabai Szalon kiállításának összképe – a vállalkozás
jellegéből fakadóan – teljességgel vegyes. Ugyanígy az
alkotók is igen sokfélék. Találunk közöttük lázadót, klasszikus értelemben vett bohémet
és köztiszteletben álló, a halhatatlanság dicsfényének egy
pászmáját máris viselő, széles
körben elismert művészt vagy
az elismerést még csupán

áhító alkotót. Vannak közöttük
merengő, kérdező, vitát gerjesztő és kinyilatkoztató alkatúak. Vannak a kritikát kívánó
vagy éppen csak tűrő alkotók.
Vannak érzelmeiket feltárni
vágyók vagy rejteni óhajtók,
tárgyukhoz intellektuális vagy
ösztönös módon közelítők. A
fősodorba tartozók vagy rétegigényeket kielégítők.
A Munkácsy Mihály Múzeum munkatársaként számomra a Csabai Szalon érdekes
momentuma, hogy az alkotók
majd mindegyike – vagy önállóan, vagy csoportos tárlatok
részeseként – többször is bemutatkozott már múzeumunk
kiállításain. A korábbiakban
egyéni tárlatot rendező Baji
Miklós Zoltán, Lonovics László
és Scholtz Endre után ebben
az esztendőben Várkonyi Já-

R eNDelet
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017. december 14. napján tartott ülésén módosította
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
15/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
Rendelet).
A Rendelet megtekinthető a www.bekescsaba.hu honlapon, továbbá Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Szociálpolitikai Osztályán (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.).
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nos, valamint Szeverényi Mihály mutatta be műveit.
Ami pedig pillanatnyilag
még fontosabbnak tűnik, a
műtárgyanyag előzetes áttekintésének alkalmával néhány olyan alkotást is láttam,
amelyeket örömmel tudnék a
múzeum – Békéscsabához kötődő művészek munkáit előnyben részesítő – képzőművészeti gyűjteményi egységében.
Vagy azért, mert az ismert
életművek egészét tekintve
na-gyon tipikus, más esetben
nagyon érdekes és újszerű
momentumot fedeztem fel,
vagy mert a mű témája/modellje olyan tartalmakat hordoz,
amely majd hasznos adalékként szolgálhat a város későbbi történetmesélői számára.
Gyarmati Gabriella
művészettörténész

Békéscsaba száz éve,
1918-ban lépte át újjászületése kétszázadik mérföldkövét. Európa és Békéscsaba lakossága is
megszenvedte az akkor
négy esztendeje dúló nagy
háborút, de élt a remény,
hogy végleg elhallgatnak
a fegyverek.
Az újesztendő krónikájának
élén 1918-ban az időjárás
állt. A Békés című újság ezt
írta: „az időjárásmérő valóságos szaltó-mortalékat
követ el, hol emelkedő, hol
hanyatló irányban. Ennek a
rapszodikus hullámzásnak
megfelelőleg változik ború
a derűvel, fagy az enyhe
fuvalattal, szárazság hóval
és esővel, de egyik sem tart
tovább 48 óránál. A gazdálkodók legnagyobb bánata
az, hogy a föld nem kapta
meg azt a téli nedvességet,
amire szükség volna.”
A havi krónika azon kulturális eseményekkel folytatódott, amelyek bevételeit
jótékony célra fordították.
Elsőként a békéscsabai
Népegylet tartott hangversenyt és táncmulatságot a
Vigadóban. A zenét a 102es gyalogezred zenekara
szolgáltatta. A bevétel 1500
korona lett, amellyel a Hősök
temetőjének építéséhez járultak hozzá.
A Hadigondozó Bizottság
művészestjén megjelent dr.
Füzesséry Zoltán főispán, a
kiemelkedően nevezetes vendég pedig Bajor Gizi, a Nemzeti Színház fiatal színművésze volt, aki a többi fellépővel
együtt nagy sikert aratott. Ennek a jótékonysági rendezvénynek a bevételéből a hadi-

A Hősök temetőjének emlékműve
gondozottak részére juttattak
egy tekintélyesebb összeget.
Balesetekről is írtak száz
évvel ezelőtt. Kovács György
öreg béres, a gazdája tanyáján, szalmakazalozás közben a magasból lezuhant,
a szalmavágó késbe esett,
amely mélyen behatolt az
oldalába, „s a sérült pár perc
alatt kiszenvedett”. A városháza udvarán körfűrésszel
fát vágott Maulis György, de
munka közben a fűrész öszszetört, az egyik alkatrésze
mélyen behatolt a testébe, a
munkás pedig elhunyt.
Hírt adtak 1918 januárjában arról is, hogy a képviselő-testület közgyűlést tartott

Áchim László bíró elnökletével. Napirenden szerepelt
Békéscsaba
nagyközség
rendezett tanácsú várossá
alakulása. Az ügyet támogatta dr. Füzesséry Zoltán
főispán.
A közgyűlésen Kiss László főszolgabíró azt mondta:
„remélem, hogy ez már békeév lesz, elülnek a harcok,
szeretteink hazajönnek az
övéik körébe”. Ezt követően Beliczey Géza gratulált a
polgári hadi érdemkereszttel
kitüntetetteknek: Kiss László főszolgabírónak, Korosy
László főjegyzőnek és Áchim
László bírónak.
Gécs Béla

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail. com
Magyar kultúra napi programok
Január 19., péntek 17 óra – A Márvány Fotóműhely Az elmúlt év terméseiből című kiállításának megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács Péter,
a közösségi ház vezetője. Megnyitja dr. Pap István, a Megyei Művelődési
Központ nyugalmazott igazgatója. Közreműködnek a Bartók Béla Művészeti
Szakközépiskola és AMI diákjai. Megtekinthető február 9-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Január 22., hétfő 14.30 óra – Egy elfelejtett költő – Gyóni Géza élete és
költészete címmel Hrabovszki Éva tanárnő előadása a Nyugdíjasklubban.
Január 22., hétfő 17 óra – Reformkori étkezési szokások. A Paleolit klub
vendégeként Szathmáryné Vantara Klaudia gasztroblogger tart előadással
egybekötött bemutatót és kóstolót.
Január 24., szerda 9 óra – Túl az Óperencián címmel Zorkóczy Zenóbia
erdélyi színművésznő előadása a Lencsési Óvoda nagycsoportos gyermekei részére.
Január 24., szerda 11 óra – Zénó, az elképesztő madárijesztő – Zorkóczy
Zenóbia erdélyi színművésznő interaktív gyermekműsora a Lencsési Általános Iskola alsó tagozatosainak részvételével.
Kisközösségek, egyesületek összejövetelei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kertbarát kör – január 8-ától minden hónap első hétfőjén 17 órától
Nyugdíjasklub – január 15-étől minden hétfőn 14-től 17 óráig
Angol szakkör ovisoknak – január 8-ától hétfőnként 17.00 (kezdő
csoport) és 17.30 órai (haladó csoport) kezdettel.
Paleolitklub – január 22-én, hétfőn 17-től 19 óráig
Iﬁ horgászklub – január 9-étől keddi napokon 16-tól 17 óráig
Lakótelepi Tömegsport Egyesület – január 9-étől, fogadóórák keddi
napokon 17-től 19 óráig
Márvány Fotóműhely – január 9-étől keddi napokon 17-től 20 óráig
Csipkeverő klub – január 10-én és 24-én, kéthetente szerdán 15-től
18 óráig
Nefelejcs Népdalkör – január 11-étől minden csütörtökön 16-tól 18
óráig
Baba-mama klub – január 26-án, pénteken 10-től 12 óráig
Meditációs klub – január 12-étől minden pénteken 18-tól 20 óráig
Jógaklub – január 12-étől pénteki napokon 18-tól 20 óráig
Természetjáró kör – január 17-én, szerdán 15 órakor évnyitó összejövetel a közösségi házban

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

12 HirDetés

Csabai Mérleg

Minden pénteken 1700 órától

Művész
Kávéház
A K I K K E L TA L Á L KOZ H AT
Szente Béla

Kiss Tibor

a Csabagyöngye Kulturális
Központ igazgatója

Békéscsaba Megyei Jogú
Város alpolgármestere

Január 12.

Január 26.

Január 19.

Ando György

a Munkácsy Mihály
Múzeum igazgatója

Január 12., 13., 14.,
péntek–szombat 10.00–19.00-ig,
vasárnap 10.00–18.00-ig

K i ál l í tók
• Anikó Szalon • Arcanum Hotel**** • Bágy György – videós • Balance • Bea&Barbi Esküvőszervezés • Best Duo Fotószaküzlet • Bianca Szalon • Borháló Borkereskedés
• Bréda-kastély • Brokát Szalon • Cadillac Eldorado – Horváth László • Carmen Virág • Clemont Férﬁ Divatszalon • Csabai Gyorsnyomda • Csenki Ékszer • digiARTfoto.hu
• Dombóvári Edina – Angyal Púder • Ezüstpor Ékszerműhely • Garzon–Fenyves Hotel*** • GM Tánciskola • JOHNNY MOONLIGHT • Judit Kézműves Műhelye
• Kamilla Decor Boutique • Kolorprint Nyomdaipari Kft. • Lívia Fodrászszalon és Borbély Műhely • Mese Cukrászda • onlinekarikagyuru.hu
• Outlet Ruhák • Partyvarázs Esküvő- és Rendezvényszervezés • Phaedra Rendezvényközpont • Polner Heni – műköröm
• Spirit Szépségközpont • Tündér Rendezvényszervezés • Váczi Óra Ékszer • Yves Rocher

Színpadi programok
Január 12., péntek
14.00:

15.00:
15.30:
16.00:
17.00:
18.00:

Hivatalos megnyitó. Köszöntőt mond
Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója
Közreműködnek: a GM Tánciskola táncosai
Lívia Fodrászszalon és Borbély Műhely
esküvői és alkalmi frizura-bemutató
Anikó Szalon és Balance alkalmi ruha-bemutató
Spirit Szépségközpont bemutatkozása
Anikó Szalon és Clemont Férﬁ Divatszalon
menyasszonyi ruha és vőlegény öltöny-bemutató
JOHNNY MOONLIGHT – „A romantika nagykövete”

Január 13., szombat

Január 14., vasárnap

17.00:

16.30:
17.30:

10.00:
11.00:
13.00:
14.00:
15.00:
16.00:

JOHNNY MOONLIGHT – „A romantika nagykövete”
Premier Duó
Körös Party Band
Anikó Szalon és Balance alkalmi ruha-bemutató
Thomassy Party Band
Lívia Fodrászszalon és Borbély Műhely
esküvői és alkalmi frizura-bemutató
Anikó Szalon és Clemont Férﬁ Divatszalon
menyasszonyi ruha és vőlegény öltöny-bemutató

10.00:
11.00:
12.00:
13.00:
14.00:
15.30:

JOHNNY MOONLIGHT – „A romantika nagykövete”
Con Moto Party Band
GM Tánciskola – táncbemutató
Spirit Szépségközpont bemutatkozása
Anikó Szalon és Balance alkalmi ruha-bemutató
Anikó Szalon és Clemont Férﬁ Divatszalon
menyasszonyi ruha és vőlegény öltöny-bemutató
Thomassy Party Band
Csaba Center Jegyespárja 2018.
eredményhirdetés és díjátadás

Részletek: www.csabacenter.hu • www.facebook.com/csabacenter
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

...várunk, mint mindig

