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Hégely Sándor és Szarvas Péter köszöntője

A csabai Csabán az igazi!

Kedves Vendégeink!

Hagyományok és újdonságok. Ez jellemzi a jubileumi, 20. Csabai 
Kolbászfesztivál programját is a kolbász fővárosában, Békés-
csabán 2016. október 28–31. között. A hagyományos kolbásztöl-
tőversenyek, gasztronómiai csemegék, a színvonalas, minden 
korosztály igényét kielégítő koncertek egész sorát vonultatjuk fel. 
Újdonság, hogy idén külföldi világsztárokat is láthat, hallhat a kö-
zönség. Visszatekintünk az elmúlt húsz évre is, és egy könyvvel 
rukkolunk elő, ami nemcsak a kolbászról, a fesztiválról, hanem 
Békéscsabáról, Békés megyéről szól. A fiatalokat igyekszünk mi-
nél nagyobb számban megszólítani, hogy jöjjenek, ismerjék, ta-
nulják meg, miként zajlik egy disznótor, hogyan készül a kolbász. 
Mert a fesztiválon a középpontban természetesen a kolbász lesz, 
és tartjuk magunkat ahhoz, hogy A csabai Csabán az igazi!
Jó étvágyat és kellemes szórakozást kíván:

Hégely Sándor fesztiváligazgató

Bizonyára, Önöknek is van emlékük a világhírű csabai cse-
mege ízéről, színéről, zamatáról. Közkedveltségéről váro-
sunkban számos régi anekdota szól. Dedinszky Gyulával, 
városunk egykori tanult lelkészével történt, hogy egy idős úr 
megkérdezte tőle, melyik a legszebb hang a világon. Lelkész 
úr gondolkodóba esett, mire a bácsi diadalmasan közölte, 
hogy a kolbász sercegése. Ezen mindenki jót mulatott, mire a 
lelkész úr sem hagyta magát: „én még ennél is szebb hangot 
ismerek! Mert az még szebb, amikor két szép, hosszú kolbász 
serceg az asztalon…”

Szerencsések a Csabai Kolbászfesztivál résztvevői, hiszen 
a következő napok a sercegő kolbászról és az önfeledt szóra-
kozásról szólnak. Kellemes időtöltést kívánok Békéscsabán!

Szarvas Péter 
Békéscsaba polgármestere

MeMeMeMegngngngnnyiyiyiyiy toototototttttttta a a kakakakapupupupup ititi aa CCsasababaaaiiii ReReReRendndndndezezeezvévévévénynyszeererervevevev zőző KKftftftt. álálálltatatatal l l üzüzüzzememememelelteteteteteteeetttttttttt RRRRenenenendedededezvzzvzvénénénénénypypypypajajajajtatata..
OlOlOlOO yayayayay nnnnn épépépépülülülülü etetetettegegegyüyyüttttesssest tt álálálá momomommodtdtddtdtununununnk,k,kk, aaamemememelylylyy eeeegygygygyszszszszererere rere gasztztzttronómimimiaiaiaii ééééssss kukukukultlttlturururu álálálálisisis hhhhagagaga yoyomámáááánynyynynyőőőrőrőrzőző, kööközööözössssssségégégéggtetetetererereremtmtmttm őőőő ő

kökökököök zpzpzpzponononont,t,t, aaahohhohohollll leleleehehehehehetőtőtőtősésséségggg nynyílílikik aa ccsasababababaiii kokokokolblblblbáásász z és aaa cccccsasasasababababaiii tetetetermrmrmékékéké ek népppszszszszerereerűsűsűsűsítítítésésérére,e, vvalalammammininininnttt t t gaagagag szszszszszttrtrtrtrononononóómómómiaiaiaai,i,ii,i vvvvvagagagagagy y yy
egegegegyéyéyéyébb b bb cscsscsalalaládádádii i ünününnneenenepségekekekk mmmmegegege rerereendndndndezezezésésésé érérérére.ee.e.

AzAzAAz úúúj j jj innininfrfrfrasasasstrtrtrtrukuukuktútútúúrararar iiiigégégéégénynynybebebbebbevévévévéteteteteléléléléévevevell aaaa re ddndezzzvévévénynynyterürüüleleleettt helyszíníníníne,e,ee, mmmmegegegjejejellllllelenénésese, , kkkkapapapappacacaca ititititásásásása,aa,a,, tttovovovovábábábábbá bábábáb  
szszszzzololololo gágágágáággg ltltltltltatatatatásáássá aiaiaiiainanananakkk mimiminőnőnőnőn sésésésééggegeg aalalapjpjánán BBBékékékékésésésésccscscsaababa a gaszszsztrtrtrtronononnómómómómiaiaiaii i jejejej lklklképépe,, eeeegygygygyikikikk mmmmmegegegeghahatátárorozózó sssszízízízínvnvnvvononononalalalalúúúú kökököközözözözössssss égégégéggiiii tetetterererereee,,,

amammmelelelelyy y y y kikikialalakakakakítítttítáásásáásásásábábbábáá ananana ,, mémémémérerretététébbben és kkkközözzö önséégbgbgbbarararátátátt kkkkisisisi zozozozolglglggáláláálásásásás ttttekekekekkinininntetetetetétététét bebebebeenn
azazaza oooorsrsrsszázázáz ggg g fefefefefeszztitititiváváváltltlteerere ülülülleteteteteieinenek k méméméméltlltltóó óó veveveversrsrsrsenenenenytytytyty árárárssasasa, , sősősőttt aaa rérérérééégigiggió óóó egegegegyiyiyiy kkk k lelegngnívívósósababababbbbb tetetetermrmrmmékékékéé e ee e isisis eeegygygygybbebebeb n.n.n.n.

E SE SE SE SE SEEE E ME MEE ME ME ME ME MM É NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NNÉ Y EY EY EY EY E KKKKKK

TeTeTeeTervrrvrvvekekeketetete kkkezezezzdüdüdüdüdd nknknknk ssszőzőőzőnininni, nénénépipipip ffffololo kklklórórt,t, ttánánnchchchcháázázatat kképépéppzezezeelülünknk bbelelele,e,ee kkkononcecertrtekekekeketeteteee , ,, , kikikikiálálálállílílílíítátátátásosokakat,t,t ffffesesesese ztztztivivivválálálá okokokoko atatatat,,
a a a a heheheh lylyieieekeket t éséésés aaa mmmmmesesesesesszszszsziriririrőlőlőlő ééérkrkrkrkezezőkőketet eeegygyygyararánánt t mamaaagágágágáhohohhoz z z z hhíhíh vóvóvóó kkkközözö ösösséséggigigi ttttererere etetete ..

AAAA PaPaPPP jtjtjtjtaaa a a a vávávárororos s s nynynyüzüzüzzsgsgsggéséésésétététőőőlő ttávávolol kkkínínínínálálálál iiidededeeálálálálisisisis hhhhelelelelysysysyszízízízíz ntntt mmmegegegghihihiittttttt cccsasaaláláládddidi üünnnnepepepepekekekeke ,, ,, laalakokokodadadadalmlmlmakakakak,, , , fefefefefeszszszsztitititiváváváálololook,kk,k,
babaaarárárárátitititi tttttalalalálálkokozózóóókkk k ésésés cccégégéégesesses eeeeseseseses mémémém nynynyekekekeke mmegegrereeendndndndezezéséséréérre.e.e.

P RP RP RP RP RP RR O GOOOOO R AR AR AR AR AR AA M LM LM LM LM LLL E HE HE HE HE HE H E TE TE TEEEE Ő SSSSS É GÉ GÉ GÉ GÉ GÉ GÉ GGGG E KE KE KE KEE K

CSCSCSCCSAPAPAPAPATATATATA ÉPÉPÉPÉPÉ ÍTÍTTŐ Ő PRPRPRROGOGOGOGRARARAMOMOMOMOKKKK •• CÉCÉCÉÉÉÉGEGEGEGESSS RERERENDNDNDDEZEZEZE VÉVÉVÉV NYNNYNYEKEKEKEKEK  ••• KKKKONONONONCECECECERTRTRRTTEKEKEK •• FFFFFILILILLMVMVMVMVVETETETETTÍTÍTÍTTÉSÉSÉSSEKEKEKKKKKEKK ••• BBBORORORRVAVAVAV CSCSCSCSORORORORÁKÁKÁKÁKÁ
•••• TTTTÁNÁNÁNÁNCHCHCHCHÁZÁZÁZÁZÁZZAKAKAKAK •• CCCCSASASAALÁLÁLÁLÁÁDIDIDID ÜÜÜÜNNNNNNNNNNEPEPEPEPPEKEKEKE   ••• BBBBARARAARÁTÁTÁTTII TATAALÁLÁLÁLKLKLKKOZOZOZÓKÓKÓKÓK ••• OOOSZSZSZZZTÁTÁTÁLYLYLYL TATATATAT LÁLÁLÁLKLKLKKOZOZOZOZÓKÓKÓK  ••• KKKIÁIÁIIÁIÁLLLLLLLÍTÍTÍTÍTÁSÁSÁSÁSÁSOKOKOKOKOK

••• KKKKKÉZÉZÉZÉZMŰMŰMŰMŰVEVEVEVEVEES SS FOFOFOF GLGLGLG ALALALLKOKOKOKOZÁZÁZÁZÁÁSOSOSOS KKK •••  TÁTÁÁBOBOBOBOROROROK K •• LALALALAKOKOKOKODADADADALMLMMAKAKAK ••• FFFFFESESESSZTZTZTTIVIVIVVVVVVÁLÁLÁLÁÁ OKOKOKOK

K AK AK AK AAK A P CP CP CP CPP CP S OS OS OS OOOOS OO L AL AL AL AAL A TTTTTTTTTTTT

CsCsCsCCsaababbaiaiaiaia RRRenenendedededezvzvzvz énénéné ysysysszezezezervrvrvezezezző ő ő őő KfKfKfft.t.t.t. ••• 55560606000 0 0 BéBéBéBékékékk scscscs sasasabababaa, , GyGyGyGyululululaiaaiai úúút t t 65656565/1/1/1// ..
TeTeTeTelelelel fofofon:n:n: +++++36363636 22220 0 00 989898989 8-8-8787877171717
wwwwwwwww.w.rerer ndndnddezeze vévévévéénynypapapajtjtjtjj a.a.a.huhuhuhh

wwwwwww w.w.w cscscscsc ababababaiaia kokokolblbl asassaszfzfzfzfesesesesztztzttivivivalallalal.h.h.hhuuu



2 3info@csabaikolbaszfesztival.huwww.csabaikolbaszfesztival.hu

Gajda Róbert és Vantara Gyula köszöntőjeSzijjártó Péter köszöntője

Kedves Csabaiak, kedves barátaim!
A gasztronómia a magyar kultúra egyik ki-
emelkedő eleme, magyarságunk szerves 
része. A világhírű magyar konyha évszáza-
dok óta őrzi nemes hagyományait, egyedi 
és karakteres ízvilágát. Ahogy a savanyított 
káposzta fogalma szorosan összefonódott 
Vecséssel, vagy a fűszerpaprika Szegedével, 
úgy alkot elválaszthatatlan párost Békéscsa-
ba városa a kolbásszal. A csabai kolbász tör-
ténete a XIX. századra nyúlik vissza, orszá-
gosan híressé a két világháború között vált, a 
rendszerváltás óta pedig ismét reneszánszát 
éli, és a csabaiak áldozatos munkájának kö-
szönhetően fesztiválja Magyarország egyik 
legnépszerűbb gasztronómiai ünnepévé nőt-
te ki magát az elmúlt két évtizedben.

A mai rohanó világban nagy dolognak tar-
tom azt, hogy a magyar hagyomány és kultú-

ra egy darabjának – a csabai kolbásznak – a 
bölcsője itt, Békéscsabán fennmaradt. 

A Csabai Kolbászfesztivál az összetarto-
zásról, az értékek és a hagyományok megőr-
zéséről és ápolásáról szól. Elengedhetetlenül 
fontos, hogy ezeket az értékeket ma is meg-
találhassuk saját, természetes közegükben: 
azokon a tájakon, ahol születtek; azokban 
a közösségekben, amelyek létrehozták és 
máig ápolják őket. A kolbász készítése ma is 
élő néphagyomány Békéscsabán. Mind a mai 
napig családok százai készítenek kolbászt 
házilag. A receptúra és a kolbászkészítés és 
az ahhoz kapcsolódó szokások nemzedékek 
óta öröklődnek apáról fiúra. Ízesítését a fű-
szerezés egyedisége miatt sokféle tényező 
befolyásolja. Ez magyarázza az azonos fű-
szerek és elkészítési mód ellenére a Csabai 
kolbász sokféleségét. Ezen hagyományőrző 
események segítségével a hazai és külföldi 
látogatók számára kézzelfogható közelségbe 
kerülnek nemzeti értékeink. Nemzetünk bi-
zonyította, hogy többet érdemel, mint ameny-
nyi évtizedeken át osztályrészéül jutott. Az itt 
élő emberek szorgalma, kreativitása, ma-
gyarságtudata a természeti adottságokkal 
kiegészülve csodákra képes.

Engedjék meg, hogy szívből gratuláljak a 
kerek évfordulóhoz. Számomra mindez azt 
az üzenetet hordozza, hogy 20 évvel ezelőtt 
Önök közösen elhatároztak valamit, ami mel-
lett a mai napig is kitartanak.

Szijjártó Péter 
Külgazdasági és külügyminiszter

Kedves Vendégek!

Kedves Vendégek!

A Csabai Kolbászfesztivál már évek óta Békés megye legnagyobb 
gasztronómiai és kulturális rendezvénye. Népszerűségét mi sem 
mutatja jobban, mint hogy már huszadik alkalommal kerül meg-
rendezésre, és az eseményre nem csupán az ország legtávolabbi 
területeiről, hanem a határainkon túlról is számtalan látogató ér-
kezik. 

A fesztivál nem pusztán a méltán híres csabai kolbászról és a 
számtalan színvonalas kulturális programról szól, hanem rólunk, 
Békés megyei emberekről, arról, hogy milyen vendégszeretőek 
vagyunk, és hogy mennyi értéket tudunk felmutatni, amire büsz-
kék lehetünk, és természetesen mindenkiről, aki idelátogat, akiket 
minden évben várunk szeretettel, és akik meggyőződhetnek idén 
is mindezekről az értékekről. 

Gajda Róbert, 
a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

A térség és benne tíz település országgyűlési képviselőjeként büszke 
vagyok a Fesztiválra, ugyanis szülővárosomat felemelte a világ gaszt-
rotérképére, és olyan, a mai napig fennmaradt, elevenen élő tradíciók 
jelentik az alapját, amely Békéscsaba és a környező települések szlo-
vák és magyar közösségének szokásait helyezi a középpontba.

Immár hagyomány, hogy választókerületem települései a kolbász-
készítő szokásaikat átadva együtt gyúrnak az asztalainknál. Tavaly 
Gerendás volt a házigazda, idén Kétsoprony hozza a nagy munkához 
szükséges fűszereket, díszíti hagyományai szerint az asztalainkat, 
mesél a településen zajló kolbászkészítés különlegességeiről.

Ugyanis a csabai kolbászban az is nagyon jó, hogy a hús és a fű-
szerek mellett benne van a szívünk, a lelkünk, mindannyiunkból egy 
kis darab.

Vantara Gyula
országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési biztos
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Hanó Miklós köszöntője

Kedves vendégek!

Ilyen volt a legelső 
Csabai Kolbászfesztivál

A békéscsabaiaknak nem „csak” egy étel az igazi csabai kolbász, 
ebben a gasztronómiai csodában benne van a történelem, részt 
vesz életünkben, a jelenünkben, és a jövőnk is elképzelhetetlen 
nélküle.

Jómagam a családomtól örököltem a föld, az állatok, a gazdál-
kodás szeretetét, és persze a kolbász készítés fortélyait. Ahogyan 
mi eleinktől örökségül kaptuk a csabai kolbász elkészítésének 
fortélyait, úgy kötelességünk is, hogy ezt a hagyományt tovább-
örökítsük utódainknak, a következő nemzedéknek. 

Ebben nagyon fontos szerepe van a Csaba Parknak és a Csabai 
Kolbászfesztiválnak egyaránt. Ez utóbbin 20 éve minden alkalom-
mal jómagam is részt veszek családommal, barátaimmal. Remé-
lem, találkozom az idei rendezvényen önnel, önökkel, veletek!

Hanó Miklós, 
gazdasági alpolgármester, Békéscsaba

Az első Csabai Kolbászfesztivált 1997 októberé-
ben tartották a Horváth utcai sporttelepen. Na jó, 
SZTK-pályaként több csabai ismeri, ha pedig azt 
mondjuk, hogy a volt Elektroház körüli terület, még 
többen. 

Az első megbeszélésen Végh Lászlónak, Bé-
késcsaba alpolgármesterének az irodájában az öt-
letgazda, majd hosszú ideig főszervező dr. Ambrus 
Zoltán, a megyei könyvtár igazgatója, Andó Tamás, a 
Hotel Fiume akkori vezérigazgatója és Csík András, 
a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
elnöke volt jelen. Az SZTK-pálya ideális helyszínnek 
tűnt, de két kolbászfesztivál alatt kinőtte a területet a 

rendezvény – 1998-ban már 30-40 
ezren fordultak meg a programo-
kon –, és így került a városi sport-
csarnokhoz.

Az első disznóvágás-bemutatót 
Hanó Miklós vezetésével tartottuk, 
az első kolbászbírónak Halász 
Sándort, a Lencsési Nyugdíjasklub 
jelöltjét választották – emlékezett 
dr. Ambrus Zoltán. 

Ha röviden kellene jellemezni 
az első fesztivált, mit monda-
na, milyen volt? 
Családias és frenetikus. Jellem-
zően csabaiak voltunk a rendez-
vényen, aztán szép sorban hívták 
meg az emberek a rokonokat pél-
dául Szlovákiából, a fővárosból, a 

Dunántúlról is. Akkoriban még sok 
mindent nem tudtunk, milyen inf-
rastruktúra, higiéniai körülmények 
kellenek egy ilyen rendezvényhez. 
Úgy hívták fel a figyelmünket arra, 
hogy gyűrűt nem lehet viselni a 
gyúrásnál, viszont lennie kell a ver-
senyzőkön köténynek, sapkának.

Az első fesztivál legelső napján 
két mázsa sült kolbász fogyott el. 
A kolbászkészítő verseny fődíját 
Fülöp Zoltán csapata nyerte, míg 
a szárazkolbászok nemes vetélke-
dését Petényi György.

Az első fesztivál plakátja  
és műsorfüzete 1997-ben

Az első szárazkolbász verseny 
győztesének, Petényi Györgynek  
a díjat Ambrus Zoltán adja át
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Bemutatkozik Gyula,  
a fesztivál vendégvárosa

Megyénk az igazi kolbász őshazája, 
Csaba és Gyula, a két „szomszéd vár” 

rengeteget tett azért, hogy ez a tra-
dicionális élelmiszer Európa-szerte 
ismertté váljon. Igazán megtisztelő 

felkérést kaptunk, melynek örömmel 
teszünk eleget: Gyula büszkén viseli 
a jubileumi kolbászfesztivál belföldi 

vendégvárosa címet. 

A mai napig vita tárgya, hogy Julamonustura 
1313-mas első említése településünkre vo-
natkozik-e, az viszont biztos, hogy egy 1332-
es pápai tizedjegyzékben városunk már saját 
nevén szerepelt.

Igyekszünk méltó módon megőrizni ér-
tékeinket, ápoljuk tradícióinkat, ugyanakkor 
törekszünk a megújulásra. A turizmus – az 
élelmiszeripar mellett – a legfontosabb gaz-
dasági ágazatunk, így nem véletlen, hogy a 
Kolbászfesztivál fontos számunkra: ezen a 
hétvégén egyszerre mutathatjuk meg gaszt-
ronómiai és turisztikai értékeinket.

Településünkön folyamatosak fejleszté-
sek, ha csak az utóbbi évekre tekintünk is 
vissza, elmondhatjuk, több beruházás való-
sult meg Gyulán, mely már önmagában is ér-
demessé tenné városunkat egy látogatásra.

2013 végén új élménykomplexummal, 
az AquaPalotával gazdagodott a Várfürdő, 
2014 tavaszára befejeződött a Göndöcs-kert 
felújítása, ugyanezen év novemberére pe-
dig visszakapta eredeti homlokzatát Ma-

gyarország egyik legrégebbi cukrászdája, a 
Százéves is.

2016 tavaszán nyitotta meg kapuit a  
Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont: az  
új attrakció tematikája nem áll meg a pom-
pás terek, falfestmények és a családtörté-
net bemutatásánál, hanem a legmodernebb 
technikát segítségül hívva vezeti végig a lá-
togatót az arisztokrata világ és a cselédség 
életének eldugott és alig kutatott területein is. 

Büszkék vagyunk arra, hogy évek óta biz-
tos helyünk van Magyarország legnépsze-
rűbb úti céljai között, és őszintén reméljük, 
hogy Önök közül minél többeknek lesz alkal-
ma személyesen is meggyőződni arról, hogy 
a történelmi fürdővá-
ros komplex kínálata 
milyen remekül egé-
szíti ki a hétvége színes 
programjait!

Dr. Görgényi Ernő
polgármester

Gyula GyulaGYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS

Gyulai Várfürdő és AquaPalota

Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont

Gyulai Kolbász

Gyulai Pálinka Manufaktúra

WWW.VISITGYULA.COM
GYULA A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS

A Gyulai Várfürdő európai színvonalú strand-, gyógy- és 
élményfürdő, amely a kikapcsolódni vágyó vendégek minden 
korosztálya számára, minden évszakban tökéletes szórakozást 
nyújt. Az egész évben nyitva tartó, méltán híres, ötcsillagos 
fürdő kényeztet, ellazít, megmozgat és gyógyít. 

Van olyan kislány, aki ne szeretne grófkisasszony lenni? 
Akad olyan hölgy, aki kinövi ezt valaha is? Mi álomba ringatjuk 
egy fotó erejéig! Szel�zzen korhű ruhában a gyulai 
Almásy-kastély homlokzata előtt a Mokry-sátorban, vagy 
autózzon még tíz percet és engedje, hogy a kastély mesélje álomba! 

Közel 150 éve készítjük nagy oda�gyeléssel és szakértelemmel a 
hagyományos, eredeti Gyulai Kolbászt. A Kolbászfesztivál az 
egyetlen hely, ahol méterben, sőt centiméterben is kapható 
a Gyulai. Sok érdekességgel várjuk az Élelmiszeripari sátorban! 
Keresse a #gyulaimania feliratot! Örökítse meg saját mániáját!!!

Az 1731-ben a gyulai várban alapított első pálinka manufaktúra 
méltó örököseként, 15 hektáros gyümölcskertünkből származó kiváló 
alapanyagokból közel 50 féle díjnyertes pálinkát készítünk. 
Kóstolja meg a többszörös arany, champion díjas termékeinket a 
fesztivál területén található faházainkban, vagy jöjjön el 
személyesen Gyula határában található gyönyörű kóstolóházunkba!

Kóstolj, szel�zz, fotózkodj, tippelj és nyerj! Keresd Gyulát a fesztivál Mokry-sátrában! 
Ha megkóstoltad, vidd haza!  A Gyulahús Kft. termékeit az élelmiszeripari kiállításon, 

a Gyulai pálinkát a Gyulai Pálinka Manufaktúra faházaiban találod.
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Egy igazi CSABAI – 
igényes könyv a 
fesztiválra

Kedves Barátaim,

A CSABAI táj, ember, munka, szokás, kolbász, 
fesztivál – írásban és képben. Hiánypótló ki-
advány jelenik meg a jubileumi, 20. Csabai 
Kolbászfesztiválra. Úgy gondoljuk, akkor tu-
dunk méltó módon ünnepelni, ha azt a várost, 
ahol családi, közösségi termékként megjelent 
a kolbász, alapot biztosítva a fesztiválhoz, egy 
könyvben is megmutatjuk azoknak, akik ellá-
togatnak hozzánk. Ez a könyv egy összefogla-
ló körkép, sok nézőpontból, sokféle stílusban 
vall a városról. Ahhoz, hogy eligazodjunk a 
város múltjában, szokásaiban, szükség van 
a táj, az ember munkája, ételei, épületei, kap-
csolatai bemutatására is. Erre tettünk kísér-
letet abban a reményben, hogy aki visszajár 
hozzánk, annak kiteljesedik a kötődése. Aki 
még nem járt nálunk, annak pedig kedve lesz 
megismerni mindazt, ami CSABAI.

Igazi csabaikum, hogy a paraszti túlsúly 
és mentalitás megmaradt a városban, de 
ez nem fékezője, hanem megalapozója volt 
mindannak, ami Békéscsabán végbe ment. 
Olyan szerves fejlődés figyelhető meg, ami-
ben a parasztok utódai iparosok, kereske-
dők lettek, majd később értelmiségi pályára 
kerültek, hogy papok, tanítók, orvosok vagy 
ügyvédek legyenek. A város mai arculata, 
hangulata az elmúlt 150 évnek, a kereskede-
lem, az ipar, a közlekedés fejlődésének és a 
legutolsó időkig a mezőgazdaság meghatá-
rozó szerepének a lenyomata. Csaba ekkor 

már méltán híres malomiparral, egyre do-
minánsabb feldolgozóiparral hívta fel magá-
ra a térség, az ország és Európa figyelmét, és 
ebben a folyamatban vált a csabai kolbász a 
város emblematikus termékévé, egyedi helyi 
termékké és generációk büszkeségévé.

A könyvben számos légi felvétel látha-
tó, nem hiányoznak a város emblematikus 
épületei, meghatározó személyiségei sem. 
A kiadványt Barabás Ferenc tervezte, a 
szerzők között megtalálható Ando György 
múzeumigazgató, Banner Zoltán művészet-
történész, Köteles Lajos történész, Grecsó 
Krisztián író, Erdész Ádám levéltár-igazgató, 
Boldog Gusztáv természetvédelmi szakem-
ber, Sicz György kertészmérnök. Lipták Pál-
nak, a város nagy ismerőjének írásait, rajzait 
is tartalmazza a könyv, melyet az október 
28–31. közötti Csabai Kolbászfesztiválon vá-
sárolhatnak meg. 

Engedjék meg, hogy üdvözöljem Önöket 
és megköszönjem városuknak, hogy 

Érsekújvár lehet a XX. Csabai Kolbász-
fesztivál kiemelt partnervárosa.

Városaink történelmi kapcsolatban állnak 
egymással, sok érsekújvári lakosnak Békés-
csabáról erednek a gyökerei és fordítva, van-
nak békéscsabai családok, akik Érsekújvárról 
származnak. A Csabai Kolbászfesztivál adta 

az érsekújvári Klobfest megszervezésének 
ötletét is, melynek idén már a 12. évfolyama 
valósul meg. Ennek kapcsán városaink hosz-
szú évek óta szoros kapcsolatban állnak.

Remélem, hogy közös munkánk folyta-
tódni és fejlődni fog kulturális téren is, hogy 
a népszokásokat, hagyományokat továbbad-
hassuk a következő generációknak. Ugyanígy 
hiszem azt is, hogy Békéscsabával sok közös 
témát és lehetőséget találunk majd egyéb té-
ren is az együttműködésre.

A Csabai Kolbászfesztiválnak még sok-
sok sikeres évfolyamot, a szervezőknek lel-
kesedést és a munkájukból fakadó örömöt, 
a látogatóknak kellemes élményt, boldog ba-
ráti találkozásokat, felejthetetlen kulináris és 
kulturális élményt kívánok. 

Klein Ottokár
Érsekújvár polgármestere
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A fesztivál igazi közösség élmény,  
a kolbász összeköt

Interjú Dr. Ambrus Zoltán  
alapítóval

Dr. Ambrus Zoltán az első kolbászfesz-
tivált követően egyet biztosan tudott, 
hogy csabai kolbász mindig lesz. Azt 

pedig érezte, hogy a rendezvény hosz-
szú távú fennmaradása biztosítható.  

Az emberek ezen a rendezvényen 
aktívan részt vesznek, igazi közösségi 

élményt nyújt számukra.

Mire alapozta a fesztivállal kapcsolatos 
derűlátását?
Arra, hogy a városban élők mennyire meg-
szerették és a sajátjuknak érezték, tekintet-
ték a fesztivált. Összekapcsolta az itt élőket 
és az innen elszármazottakat, akik a feszti-
válra mindig hazajöttek, hazajönnek.

Hogyan nőtte ki magát a fesztivál?
Sikerült a megfelelő fazont, megjelenést, a 
támogatói és a közreműködői közösséget 
megtalálni. Nyilvánvaló lett, hogy a kolbász 
összeköt bennünket. A folyamatosságra és a 
fokozatosságra törekedtünk, és katalizátorai 
voltunk sok egyéb fesztiválnak is. A tizedik 
rendezvény már nemzetközi hírű turisztikai 
attrakciónak is számított. 

Ki találta ki a ma már 750 csapatos fő-
attrakciót, a gyúróversenyt, valamint a 
szárazkolbászversenyt?
A töltőversenyt én, a szárazkolbászok ver-
senyét a feleségem Zsuzsa. Fontosnak gon-
doltam a sertéstenyésztés, -feldolgozás, a 
kistermelők jelenlétét is a fesztiválon. A ren-
dezvény hozzájárult, hogy ma már nem kell 
„stikában” a Trabant hátuljából árulni a csa-
bait, és 50-60 helyi családnak is megélhetést 
nyújt a kolbászkészítés.

Mit tart a fesztivál legnagyobb értékének?
A mosolygó emberek tömegét, azt, hogy jó-
kedvűen, barátságosan, egymásra figyelve 
szórakoznak, és átadják a hagyományokat a 
jövő nemzedékének. Megrajzoltunk egy utat, 
és örülök, hogy a mostani főszervezők is ezen 
mennek tovább. A 20. fesztivál természetesen 
jelentősen eltér az elsőktől. Abban viszont biz-
tos vagyok, hogy a ma emberének, a fiatalok-
nak ugyanazt az élményt vagy még többet tud 
nyújtani, mint a kezdeti időszak rendezvényei.

A balaton-felvidéki borászok legjobb  
nedűikkel jönnek

A kolbászok és egyéb disz-
nótoros finomságok mellett 
gazdag lesz a jó borok kíná-
lata is a 20. Csabai Kolbász-
fesztiválon október 28–31. 
között. A borvidékek közül 

a díszvendég ebben az esztendőben a Bala-
ton-felvidék lesz.
Egly Márk, a Balaton-felvidéki borvidék alel-
nöke elmondta, legjelentősebb fehér boruk 
az olaszrizling, ezt követi a furmint, kéksző-
lőből pedig a kékfrankost hozza el számos 
borászat, és rozékat is kínálnak majd. A fehér 
borszőlőfajták közül Egly Márk még kiemelte 
a chardonnay-t, a traminit, a rizlingszilvánit, a 
szürkebarátot, a cserszegi fűszerest és az ot-
tonel muskotályt, a vörös borszőlőfajták közül 
pedig a zweigelt-et. 

A Balaton-felvidéki borvidék három jól 
körülhatárolható körzetre tagolt: Káli kör-
zet, Balatonederics – Lesencei körzet, Cser-
szeg – Rezi körzet. Területe csaknem 1500 
hektár, minden fontosabb szőlőhegye erdők 
gyűrűjében fekszik, ami jellegzetes mikrok-
límát biztosít. A nyári melegeket esténként 
hűvösebb erdei hangulat váltja fel, így a savak, 

gyümölcsös zamatok szépen megőrződnek a 
szőlőkben.

A borvidék talaja hasonló a badacsonyié-
hoz, bár annál sokkal változatosabb. Dolomit, 
pannonagyag, homokkő, mészkő, bazalttufa 
alapon barna erdőtalajok, csernozjom, köves 
kopárok ágyaznak meg a szőlőknek. A keleti 
rész inkább vulkanikus jellegű, a nyugati te-
rületekre pedig az erdőtalajok jellemzőbbek.

A balaton-környéki borok történelmének 
fontos szereplői a rómaiak és az egyház. Nem 
ritkák ezért a Balaton-felvidéki borvidék terü-
letén sem a római kori villák maradványai. A 
középkorban aztán a veszprémi püspökség 
lett az egyik fő birtokosa a szőlőültetvények-
nek. Századokon át királyi birtokok és főúri 
szőlők, valamint kisnemesi szőlőbirtokok ter-
melték a Káli-medence és a Keszthelyi-hegy-
ség dűlőinek borait. Az Eszterházy család 
hercegi és grófi ága volt a környék legtöbb 
szőlővel rendelkező birtokosa.

Ez a borvidék nem közvetlenül a tó partján 
fekszik, de a nyüzsgő strandoktól alig néhány 
kilométerre csendes, békés falvakat találunk, 
ahol sok néphagyományt, mesterséget, régi 
használati tárgyat és épületet őriztek meg.
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Thomas Anders új koncertprogrammal 
érkezik a Csabai Kolbászfesztiválra

Élő nagykoncerttel és meglepetés 
dalokkal tarkított új koncertprogram-

mal érkezik a 80-as évek slágergyáros 
csapatának oszlopos tagja Békéscsabá-

ra. A legendás Modern Talking formá-
ció oszlopos tagját, Thomas Anderst 

kérdeztük a zenei karrierjéről, valamint 
az október 30-án, vasárnap tartandó 

fellépéséről.

Új albumod első slágere a Lunatic a régi 
Modern Talking hangzásra emlékeztet, 
de Dieter Bohlen nélkül. Milyen kapcso-
latban vagytok manapság?
Nem vagyunk szoros kapcsolatban, időről 
időre telefonálunk egymásnak és sms-ezünk 
néha.

Évről évre rajongók ezrei 
reménykednek, hogy jön 
egy új lemez és újra össze-
álltok, mint együttes. Látod 
ennek bármilyen esélyét?
Ezt nagyon sokan és sokszor 
megkérdezik interjúkban, de 
13 évvel ezelőtt szétváltunk, 
volt egy zenei karrierünk 
együtt és a rajongók szerte a 
világon az én előadásomban, 
koncertemen hallgathatják 
újból a Modern Talking slá-
gereit.

A Modern Talking rajongói oldalain szer-
te az interneten állandó téma, hogy lé-
tezhetnek-e még kiadatlan dalaitok akár 
a nyolcvanas évekből vagy a ’98-as sike-
res visszatérésetek utáni időkből?
Nem, nem maradtak dalok kiadatlanul a régi 
felvételekből, hallgassátok a Lunatic-ot, ami 
visszahozza a régi feelinget!

Rengeteg koncertet adsz szerte a világ-
ban. Hogyan tudja kezelni a családod, 
hogy sokat vagy tőlük távol emiatt?
Koncertezni a világ bármely pontján szá-
momra öröm, de egyben a munkám is. 
Fele sé gemnek saját vállalkozása van, egy 
webáruházat üzemeltet,  míg fiam egy bent-
lakásos iskola tanulója. Amikor a nyári va-

káció alatt turnézok, mindig 
magammal viszem őket, mint 
idén augusztusban is, amikor 
az Egyesült Államokban jár-
tunk.

Milyen dalokkal készülsz a 
Csabai Kolbászfesztiválra?
Új koncertprogramom van, 
a legnagyobb Modern Tal-
king slágerek mellett szóló 
albumaimról is hallható lesz 
egy-egy dal és nagyon várom 
a találkozást a rajongókkal 
Békéscsabán!

aldi.hu

2016.
október
28-31.

HARMADSZOR  
IS EGYÜTT  
TÖLTJÜK!

A kolbászfesztiválról senki sem maradhat le!

Nemes ízek, csípős élmények  
az ALDI-val a Csabai Kolbász- 
fesztiválon. Látogasson el Ön is  
az ALDI Lacikonyhájába és  
próbálja ki finomságainkat!

ALDI_Csabai_kolbaszfesztival_2016_Csabaikum_145x210.indd   1 23/09/16   11:48
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Mokry Sámuel Sátor
10.00-12.00  Ifjúsági kolbászkészítő  

verseny 250 csapat  
ingyenes részvételével 

  Színpadon kolbászgyúró 
bemutató 

09.00-15.00 Antovszki Band
12.00-12.30 Kids & Teachers After School 
13.30 Kis Grófo
15.00-16.00  Ifjúsági gyúrás  

eredményhirdetése
16.00-16.40  Kis Zúgó gyermek néptánc- 

csoport Zlatý levík –  
gyermek folklórcsoport – 
Érsekújvár

16.45-17.55  Balassi Táncegyüttes Békés-
csaba és  a Körös Táncegyüt-
tes – Gyula közös  műsora

18.00  A Fesztivál ünnepélyes 
megnyitója 

  A Nemzetközi Szárazkolbász 
verseny és Krajcsó emlékver-
seny eredményhirdetése

20.00-21.30 Neoton Familia sztárjai 
23.00-24.00 Dr Alban 
24.00-02.00  Crazy Pig sláger party –  

DJ Hlásznyik – DJ Dandee 

Csarnok
10.00-17.00  Bábika Játszóház:  Őszi Játszó 

– termésekből állatfigurák, 
textilből gyümölcs formák, 
állatkák, bürökszárból duda, 
csuhéból baba. Kukoricamor-
zsolás és csutkavár építés. 
Babajátszó babaházzal,  
fejtörők, társasjátékok.

Csabagyöngye Borsátor
10.00-13.00  Élelmiszerbiztonsági 

Konferencia
15.00-20.00 Bibuczi 
21.30 Majka & Curtis 
22.30-02.00 Bibuczi

Rábai sátor
11.00-15.00  A Nemzetközi Száraz-

kolbász verseny, 
  2015. évben a Krajcsó Pál  

emlékversenyen készült 
szárazkolbászok zsűrízése 

  Mokry és a Csabagyöngye 
sátor programjainak kivetítése

Disznótoros helyszín
12.00  Disznóvágás bemutató 

Csabai Kolbászklub
14.00   Disznóvágás bemutató 

Csabai kolbászklub

Szabadtéri színpad
11.00-13.00 zene CD-ről
13.00  Erkel Ferenc Ifjúsági  

Fúvószenekar – Gyula
14.30 Get Over It – Gyula
15.30  „A holnap hőse” – Illúzió Zéró 

Zenekar – Gyula    
17.00 Diamond Táncegyüttes           

Október 28. péntek Programok Programok Október 29. szombat
Mokry Sámuel Sátor 
08.00-18.00 Silver zenekar
10.00-12.00   Kolbászkészítő verseny  

750 csapat részvételével
18.00  A kolbászkészítő verseny 

eredményhirdetése
20.00-21.30 Magna Cum Laude 
22.30-24.00 Halott Pénz 
00.30-04.00  DJ Kovács József Retro Disco

Csarnok
08.00-22.00 Antovszki Band
10.00-12.00  Kolbászkészítő verseny  

750 csapat részvételével
18.00  A kolbászkészítő verseny 

eredményhirdetése
19.00-22.00 Antovszki Band
22.00-04.00  DJ Dandee – DJ Hlásznyik 

Sausage Party 

Csabagyöngye Borsátor
 08.00-18.00 Mediterrán zenekar 
10.00-12.00  Kolbászkészítő verseny  

750 csapat részvételével
18.00  A kolbászkészítő verseny 

eredményhirdetése
19.00-20.30 Ismerős Arcok 
21.00-04.00  Sztojka Tibi és a  

Fekete Gyémántok

Rábai sátor
09.00-17.30 Bibuczi
10.00-12.00  Kolbászkészítő verseny  

750 csapat részvételével
17.30-18.00  Csabai Kolbászklub  

tombolasorsolása
18.00  A kolbászkészítő verseny 

eredményhirdetése
19.00  Mokry és a Csabagyöngye 

sátor programjainak kivetítése

Disznótoros helyszín
10.00  Disznóvágás – Érsekújvár,  

közreműködik az Érsekújvári  
Csemadok Vegyes éneklőcsoportja

13.00  Disznóvágás – Gyula város

Szabadtéri színpad                        
10.00 Dolce Dance                        
11.00  Hódmezővásárhelyi Helyőrségi 

Katona Zenekar
12.00  Pepe manó bőröndmeséi – Gyula
13.00  Jó ebédhez szól a nóta magyar 

népzenével – Gyula
14.00 Music of Hope duó   
15.30 SimPlace Placebo tribute
15.30 Ladies
16.00 Vida Rock Band
17.00 Diamond Táncegyüttes
17.30 Gábor késik  zenekar
18.00 Dolce Dance
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Október 30. vasárnap Programok Programok Október 31. hétfő 
 Családi nap 50% kedvezmény!Mokry Sámuel Sátor

09.00-16.00 Mediterrán
16.30-17.30 Acoustic Planet
18.00-19.00 Over 3
20.00-21.30  Thomas Anders és  

a Modern Talking Band
22.00-22.30 Szikora Róbert és az R-GO
24.00-03.00  Náksi Attila „Az éjjel soha nem 

érhet véget!” 
02.00-04.00  Sausage After Party – 

DJ Hlasznyik – DJ Dandee

Csarnok 
10.00-18.00  Bábika játszóház – Üvegek 

festése, ásványok fűzése, 
fonalak fonása, fejtörők és 
fondorlatos feladványok.  
Babaház, babajátszó,  
ügyességi játékok.

16.00 Fülemüle zenekar – Gyula 
19.00  Operett és musical slágerek 

Csengeri Attila, Fogarassy 
Bernadett, Tunyogi Bernadett, 
Fogarassy András, Zalay Lídia, 
Egri László

Csabagyöngye Borsátor
09.00-16.00  Thomassy Party Band
18.00-19.00  Vadkerti Imre rockopera dalok 

– Érsekújvár
20.00-21.30 Modern Talking kivetítőn
21.30-23.00 Pankastik! 
23.30-04.00 Thomassy Party Band

Rábai sátor
 09.00-16.30 Silver 
11.00-13.00  Kolbászkészítő verseny  

nyugdíjas egyesületek és  
hátrányos helyzetű civil  
szervezetek részvételével

11.30  Az Érsekújvári Csemadok 
Vegyes éneklőcsoportja 

16.00-17.00  A nyugdíjas kolbászkészítő 
verseny eredményhirdetése       

17.30-18.00  Csabai Kolbászklub tom-
bolasorsolása

20.00-21.30  Modern Talking kivetítőn 
Mokry és a Csabagyöngye 
sátor programjainak kivetítése

Disznótoros helyszín                            
10.00  Disznóvágás bemutató 

Csabai Kolbászklub
13.00  Disznóvágás bemutató 

Csabai Kolbászklub

Szabadtéri színpad
10.00  Hevesi Imre zenés gyermekműsora 

– Gyula
11.00  Napsugár Bábszínház: Rongy Elek
12.00  „Azok a csodálatos hangszerek” 

Kepenyes Pál gyermekműsora – 
Gyula

13.00  „Szóljon a Rock and Roll” Kepenyes 
Pál gyermekműsora – Gyula

14.00  Napsugár Bábszínház: Csacsi fogat 
15.00  Fénysugár Bábszínház:  

Három kismalac
16.00  Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvószenekar 

– Gyula
17.00 Pernahajder Campbel – Gyula

Mokry Sámuel Sátor         
09.00-16.30  Siver zenekar
  Krajcsó Pál emlékverseny, 

Nagypapák Unokák versenye
17.00-17.30  Krajcsó Pál Emlékverseny 

eredményhirdetése
17.30 WellHello
20.00 Demjén koncert 
22.00 zárás

Csarnok
10.00-18.00  Bábika Játszóház – Óriásjáté-

kok: sakk, malom ördöglakatok.
  Baba hempergő képes-

ség-készségfejlesztő játékok-
kal. Kézműves foglalkozás: 
rongybabák, malac figurák, 
ujjbábok, tökfigurák különféle 
technikákkal

  Tudj többet – élj jobban! aktív 
családi programok kicsiknek 
és nagyoknak

  Tóbiás és Balambér  
közlekedési kalandjai

11.00  Fogi Színház – gyermek-
műsora Süsü, a sárkány  

13.00  Pepe manó kalóz kalandjai – 
Gyula 

14.00  „Azok a csodálatos hangsze-
rek” Döge Csaba – Kepenyes 
Pál gyermekműsora – Gyula 

15.00  Fogi Színház – gyermek-
műsora Futrinka utca lakói  

Csabagyöngye Borsátor
09.00-20.00 Bibuczi 
15.00-17.00  Bangó Margit – kiséri:  

Szalai Antal és cigányzenekara
20.00  Demjén koncert kivetítése a 

Mokry sátorból

Rábai sátor
10.00-14.00  Silver zenekar műsorának 

kivetítése a Mokry sátorból
14.00-14.30  Csabai Kolbászklub  

tombolasorsolása
15.00-17.00  Bangó Margit előadásának 

kivetítése a Csabagyöngyéből
17.00  Krajcsó Pál Emlékverseny 

eredményhirdetése
17.30  Mokry és a Csabagyöngye 

sátor programjainak kivetítése

Disznótoros helyszín                            
11.00-13.00  Disznóvágás bemutató 

Csabai Kolbászklub

Szabadtéri színpad
09.00-13.00 Töltött Káposzta-főzőverseny
09.00-16.00 Parno Graszt
11.00  „Pánsíp varázs” Kepenyes Pál 

– Gyula
14.00 Parno Graszt
16.00  Töltött Káposzta-főző verseny 

eredményhírdetése
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Az igazi csabai disznóvágás
Az igazi csabai disznóvágás András nap után, 
havas téli korareggelen kezdődött az egész 
család, sőt a szomszédok, barátok és akár 
a hentesmester közreműködésével. A házi-
gazda és a háziasszony persze napok óta ké-
szülődött. Öt óra tájban jöttek a segítők, majd 
1-1 kupica szíverősítő után a böllér vezényle-
tével az ól felé indultak. A böllér kezében a 
szúrókés: elszántság és gyakorlat kellett az 
aktushoz. A vért felfogta egy ügyes asszony, 
és sietett vele a konyhába, hogy reggelire a 
hagymásvért előkészítsék. 

Perzselés után felgyorsultak az esemé-
nyek: tisztítás, bontás, a 180-200 kilós jó-
szágból kikerülő húsok, belsőségek szétvá-
logatása, szakszerű darabolása, és a soron 
következő műveletek beindítása.

A legfőbb figyelmet ma is, mint régen, a 
kolbász kapja. Darabolás, darálás, ez utób-
bi ma már elektromos darálóval, a nagy 
disznótoros asztalon, majd a legkényesebb, 
legtöbb vitát kiváltó művelet következik: a 
fűszerezés! Olyan, amilyet a család szeret, 
de a 4 fűszer egyértelmű: kétféle paprika, 

só, egész köménymag, fok-
hagyma. 

Közben készül a többi fi-
nomság, a hurka, cigánka, abá-
lás, darabolás, töltés. A sonkák 
és a szalonnák formálása álta-
lában a házigazda feladata.

Gyűlnek a kamrában a ru-
dakra helyezett kolbászok, hur-
kák, sülnek is, és finom illatok 
érkeznek a konyha felől. Kis 
szusszanás, és a nagyasztal 
már megterítve, kezdődik a tor. 
Töltött káposzta, majd kolbász, 
hurka, pecsenye, jóféle italok, 
savanyúság, befőtt és a végén 
sütemény. Közben a háziasz-
szony már összekészítette a 
kóstolót, mert Csabán minden-
kit azzal engednek csak haza.  

 
Próbálja ki a Csabai  
Kolbászfesztiválon!

A gyerekeknek szóló programok játékos, szórakoztató 
formában mutatják be a legfontosabb szabályokat, 

a bűn- és baleset-megelőzés ismereteit, 
az egészségmegőrzés titkait, és még sok-sok 

praktikus hétköznapi tudást. 

MIÉRT?MIÉRT?

VÉDD MAGAD – Kriminális bűnmegelőzés

HOPPÁ! BALESET – előzzük meg 

VIGYÁZZ! KÉSZ! EGÉSZSÉG!

KRESZ TESZT – KRESZ TOTÓ

ZÖLDÜLJ! FORDULJ! – Energia-takarékoskodj!

TUDJ TÖBBET – Gyermekmentő

TUDJ TÖBBET – ÉLJ JOBBAN!

MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI A 20. CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL CSALÁDI NAPJÁN?

MERT EZ EGY REMEK CSALÁDI PROGRAM!
Gyere el! 

És…

20. CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL
Békéscsaba, Városi Sportcsarnok
2016. október 31.  09:00 és 16:00 óra között

MERT EZ EGY REMEK CSALÁDI PROGRAM!
MERT EZ EGY REMEK CSALÁDI PROGRAM!

Gyere el! Gyere el! 
És…

TUDJ TÖBBET - ÉLJ JOBBAN!

AKTÍV CSALÁDI PROGRAMOK 
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK BÉKÉSCSABÁN 

A  VÁROSI SPORTCSARNOKBAN
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Szeretet, szenvedély kell a jó kolbász 
készítéséhez

Szeretet, szenvedély kell a jó kolbász 
készítéséhez, minősége megőrzéséhez 
– mondta. – Naponta leellenőrzöm a kol-
bászokat a kamrában, megnézem, van-e 
valami teendő velük, a termékek pedig 
meghálálják a törődést. Természetesen a 
Csabai Kolbászfesztivál idei nyertes kol-
bászát már elkülönítettem társaitól. Ha a 
zsűri mégis másként dönt, akkor őszinte 
szívvel gratulálok a győztesnek, hiszen 
Csabán, a megyében, az országban és a 
határon túl is nagyon sokan készítenek 
ízletes kolbászt.

Péli István kiváló kolbászai titkáról 
elmondta azt is, a sertés különváloga-
tott húsrészeiből állítják elő, lényeges a 
házi pirospaprika, valamint a füstölés, 
a külső szárítás is, hogy napokon ke-
resztül szél járja át kint a portékát, és 
természetes körülmények között szá-
radjon a termék. És hogy mikor ízle-
tes egy kolbász? Amikor a vendég azt 
kérdezi, hogy vehet-e még egy szeletet, 
és pillanatok alatt elfogy az étel a tá-
nyérról.

Már nagyon várjuk az október végi 
fesztivált a családdal, a barátaimmal 
együtt – ecsetelte a kolbászkirály. – Ez 
egy ünnep is számunka az élmények 
sokasága, a szórakozás mellett, a tá-
volabbról érkezőknek pedig bemutat-
hatjuk Békéscsaba értékeit, hagyomá-
nyait.

A békéscsabai Péli István  
2014-ben nyerte meg a Csabai  

Kolbászfesztiválon a nemzetközi  
szárazkolbászversenyt, ezért  

viselheti a kolbászkirály címet.

További finanszírozási lehetőség a földvásárláshoz  
az NHP forrású hitelek mellett
OTP Bank agrárszakértői hasonló feltételrendszerű, de az OTP Bank saját forrására  
alapozott hitelterméket dolgoztak ki, amely kiválóan alkalmas a „Földet a Gazdáknak!” 
Programban értékesített állami tulajdonú termőföldek megvásárlására.
 
Az OTP Bank újabb lehetőséget biztosít a még jelenleg is tartó 
„Földet a gazdáknak!” Program finanszírozásához, mivel a ren-
delkezésére álló Növekedési Hitelprogram kerete korlátozott. Az új 
hitelkonstrukció, az OTP Bank saját terméke, amely minden téren 
versenyképes, a földvásárlási liciten kialakult vételár maximum 90 
százalékáig, akár 20 éves futamidőre nyújt kedvező kondíciójú finan-
szírozást a földvásárlásra. Az OTP Bank komoly érdeklődésre számít 
a gazdák körében a hiteltermék iránt, amelynél lehetőség van 5 vagy 
10 éves rögzített kamatozású finanszírozásra is, valamint igen kedve-
ző a BUBOR-hoz kötött kondíció is.
A megújult hitelkonstrukciókkal a gazdálkodóknak továbbra is gyor-
san, egyszerűen és egyre kedvezőbb feltételek mellett van lehetősé-
gük termőföldet vásárolni a „Földet a gazdáknak!” Program keretében. 
A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja kizáró-
lag a figyelem felkeltése. Részletes feltételek: www.otpbank.hu, 06 1/20/30/70 366 6666,  
06 40 366 666
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Tizenhat év legnagyobb slágereivel  
készülnek az Ismerős Arcok

Sajtból van a Hold, kolbászból a kerítés

Nyerges Attila, a zenekar gitáros-énekese lé-
nyegében hazajár Békés megyébe. – Nagyné-
ném kondorosi, és náluk minden évben készí-
tünk kolbászt, aktívan kiveszem a részem a 
gyúrásból és a kolbász fogyasztásából 
is. Október 29-én az elmúlt 16 év legna-
gyobb slágerei mellett újdonságokkal 
is előrukkolunk. 

Ahogy a kolbászban, úgy az ő zené-
jükből is sokféle íz érik össze. Dalaik 
témái között megjelenik a család és a 
hazaszeretet, kultúránk, értékeink tisz-
telete és megóvása, valamint a közös-
ségben való létezés fontossága.

Valamennyi szerzeményük a hat zenekari 
tag lelkének zenei lenyomata. Zenéjük „kor-
talan”, generációról generációra öröklődik, 
miként a kolbászkészítés tudománya.

Demjén Ferenc zenekarával az idei Csabai 
Kolbászfesztivál zárónapján, október 31-én lép 

színpadra a Mokry sátorban.

„Néztem már a programot, nívós koncertekben és fi-
nom kolbászokban nem lesz hiány. Fellépésünk napján 
rendezik meg a töltöttkáposzta-főző versenyt, remél-
jük, jut még, mire odaérünk. Míg nálunk Sajtból van a 
Hold, addig Csabán kolbászból a kerítés.

A számokat illetően mindig a bőség zavarával küz-
dünk, de a régi nagy slágerek mindig felcsendülnek. 
Sok barátom jelezte a környékről, hogy eljönnek a 
koncertre. Ezek a személyes találkozások nagyon fon-
tosak nekem. Bár a koncert után utazunk haza, de egy 
kis időt szakítunk a beszélgetésekre.”

Az igazi csabai házikolbász receptje
Házikolbászt lehet sokféleképpen 

csinálni, és persze lehet sokféleképpen 
jó kolbászt készíteni. Ahány ház, annyi 
szokás, így az igazi csabai összetevő-
inek aránya is eltérhet. Ám az biztos, 

hogy Krajcsó Pál hentesmester, a 2000. 
évi millenniumi Csabai Kolbászfesztivál 
Fő- és Életmű Díjasa pontosan tudta és 
alkalmazta a valódi, hamisítatlan, igazi 

csabai házikolbász receptjét, melyet 
most örömmel osztunk meg a kedves 

olvasóval. 

Hozzávalók:
 10 kg sertéshús vegyesen (comb, lapoc-

ka, tarja, dagadó), ha nem elég zsíros, 
akkor kevés húsos szalonnával kiegészít-
jük. Legjobb a 150 kg-nál nehezebb, egy 
évesnél idősebb Mangalica-Berkshire, 
keresztezett sertés. 

 20 dkg édes, őrölt, házi paprika,
 5 dkg erős, őrölt, házi paprika,
 24 dkg asztali só,
 3 dkg apróra vágott foghagyma,
 2 dkg fűszerkömény (egész).

Elkészítésének módja:
A legjobb a vastag csabai kolbász készítésé-
re a Karácsony előtti, már hideg idő. A ko-
rán reggel levágott disznót megperzseljük, 
tisztára mossuk, felbontjuk részeire, majd 
bevisszük egy disznóvágó asztalra. Kicson-
tozzuk, a húst kis kézi hajtású gépen, 6 mm-
es tárcsán megdaráljuk és a fent leírt fűsze-
rekkel még melegen összegyúrjuk. (Ilyenkor 
jobb a hús kötőereje, jobban összetart!) Gyú-
rás után kivisszük a hidegre, nagyon tiszta 
asztallapra terítjük széjjel, 
10 cm vastagon. A mikor a 
hús már hideg, visszavisz-
szük és 10-es, 20-as gép-
pel, ami már tölcsérrel van 
ellátva, sertés vastagbélbe 
töltjük és bekötjük úgy, hogy 
minden szálat külön-külön 
füstölő botokra helyezhes-
sünk. Majd a kamrában 
lévő kolbászállványra he-

lyezzük. A kamra huzatos és plusz 6 foknál 
melegebb ne legyen! 48 óra múlva visszük a 
szellős füstölőbe, vagy szabadkéménybe. Hat 
napon át, lassan füstöljük, száraz bükkfa fű-
részporral, arra nagyon vigyázva, hogy plusz 
12 C foknál ne legyen magasabb a hőmér-
séklet! Füstölés után bevisszük a kamrába, 
ahol plusz 18 foknál érik. Három hónap alatt 
teljesen beérik a finom, valódi csabai vastag 
házikolbász.
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A kolbászfesztivál vendégkönyvéből
Az elmúlt két évtizedben számos  
felületen sok-sok beírás érkezett,  
érkezik a Csabai Kolbászfesztivál  
vendégkönyvébe.  
Ezekből válogattunk össze néhányat. 

„Imádom a finom csabai kolbászt, szeret-
nék sokat enni belőle. Kérem, küldjenek a 
címemre pár szálat. Előre is köszönöm.”

„Örömmel olvastam Dedinszky Gyula újra 
kiadott könyvét a csabai kolbászról. Nagy 
tisztelője voltam, nem csak a nála történt 
konfirmálásom miatt. Hajrá, kolbászfesz-
tivál!”

„Azt hiszem, ez a rendezvény a csabaiak 
gyökereit célozta meg, érzésem szerint 
telitalálat. Az ember gyermekkori élményei 
nemcsak eseményekhez, emberekhez, ha-
nem ízekhez, illatokhoz is erősen kötődnek. 

Ezt az tudja, aki távolabb él szülőföldjétől, 
és gyermekeinek is megpróbálja családja, 
szülőföldje hagyományait továbbadni. Ez 
egy olyan rendezvény, ahová természetes-
nek tartom, hogy el kell menni az egész 
családommal együtt!”

„Idén is ott leszünk, eszünk! Csak vasárnap 
érkezünk, kérlek benneteket, hagyjatok 
nekünk is egy kis kolbászt!”

„630 gyúrócsapat? Más örülne, ha az egész 
rendezvényén lennének ennyien.”

Faludy György költő pedig ezt írta a  
2004-es fesztiválról:  
„Ennyi jókedvű, derék embert ritkán látni 
Magyarországon, mint amennyi itt, a kol-
bászfesztiválon van. Rengeteg öröm árad 
az emberekből, az öröm és a szerelem 
pedig az életet jelenti kilencven év felett is.”

Meglepetésdalokkal is készül a Neoton

 
 

Október 31-én a  
Családi Napon a fesztivál 

vendéglátó helyein 
50% kedvezmény 

a sült hurkára, 
sült kolbászra 
és cigánkára! 

Jó étvágyat  
kívánunk!

Csepregi Éva, a Neoton Família Sztárjai  
énekesnője Békéscsaba városát, az itteni  

közönséget és a kolbászt is nagyon szereti. 

„Sokfelé megfordultam a világban, de a mi kol-
bászunk verhetetlen, már nagyon várom, hogy Csa-
bán is kóstolhassak a zenekar tagjaival együtt. Jó 
érzés visszatérni oda, ahol az embert, a slágereit 
kedvelik, és így vagyunk ezzel mi is a Neotonban, Bé-
késcsaba közel áll a szívünkhöz. Tobzódunk a sláge-
rekben, széles a repertoár, de igyekszünk olyan slá-
gerekkel is meglepni a közönséget, amiket az adott 
helyen még nem játszottunk. Három ilyen dalt már 
kiválasztottunk Békéscsabára, de azért meglepetés 
a meglepetés, hogy előre ne áruljuk el.”

50%
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150 ÉV ELEGANCIA, MODERN MAGYAR KONYHA

cím: 1051 Bp., Vigadó tér 2. tel.: +36-30-456-4400 web: pestivigadoetterem.hu e-mail: etterem@vigadocatering.hu

BORVACSORA
Tarts velünk minden hónapban egy kellemes borvacsorára!

TENISZVERSENYEK
 Jelentkezz tavaszi és őszi teniszversenyeinkre és sportolj jó társaságban!

MOTOROS BOROK ÚTJA RALLYE
 Két keréken a Balatoni Borvidéken! 

MAGYAR BOROK ÚTJA RALLYE
Találkozzunk jövőre is a XXII. Magyar Borok Útja Rallye-n!

+36 30 211 0839 • info@borokutja.hu • www.facebook.com/borokutja • www.instagram.com/borokutja  
www.borokutja.hu
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Hasznos tudnivalók
Helyszín: 
Békéscsaba, Gyulai út 44.
Városi Sportcsarnok és környéke, 
GPS 46o 40’56,82/ 21o 6’ 47,88
Információs telefon:
+36/30-545-8652 
+36/30-942-7655

Nyitva tartás:
Csarnok, Mokry,  
Rábai és Csabagyöngye sátrak: 
október 28-án pénteken: 09:00-02:00 óráig
október 29-én szombaton: 08:00-04:00 óráig 
október 30-án  vasárnap: 09:00-04.00 óráig
október 31-én hétfőn: 09.00-22.00 óráig.

Belépők:
Napi belépőjegy:
október 28-án pénteken:  2.000.-Ft /fő
október 29-én szombaton:  2.000.-Ft /fő 
október 30-án  vasárnap:  3.500.-Ft /fő 
október 31-én hétfőn:  2.000.-Ft /fő
4 napos bérlet:  7.000.-/fő

Október 31. hétfő 
CSALÁDI NAP!

50%-os kedvezménnyel kapható a hurka, a 
kolbász és a cigánka a fesztivál vendéglőiben 
9.00 és 22. 00 óra között.
 
A fesztivál programjaira a helyfoglalás a  
nézőterek befogadóképességéig, érkezési 
sorrendben történik.

A fesztivál versenyeire előzetesen, a honla-
pon (www.csabaikolbaszfesztival.hu) megta-
lálható feltételekkel lehet jelentkezni.

A tájékozódásban a fesztivál bejáratainál 
és annak teljes területén elhelyezett informá-
ciós táblák, valamint az Információs Szolgálat 
nyújt segítséget.

A fesztivál területén, a térképen látható 
helyeken található a mentőszolgálat gépko-
csija. Egészségügyi probléma esetén őket 
keressék. Telefon: 104

A fesztivál biztonságára éjjel-nappal a 
Gyepes és Társa Személy- és Vagyonvédelmi 
Bt. őrző-védő szolgálata felügyel.
Telefon: +36/70-365-9726

A fesztivál a DAKK Zrt.  8A és 8V járataival 
érhető el. Autóbusz-állomás információ:
+36/66-549-500

DOTTÓ kisvonat indul folyamatosan a feszti-
vál területéről városnézésre.

A Thermal Taxi hívószámai:
+36-66/444-444,
+36-66/444-555,
+36-66/444-888

A Sportcsarnok „A” előcsarnokában találha-
tó a Csabai Rendezvényszervező Kft. infor-
mációs pultja, a NAV Békés Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága, a Magyar Posta, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség - Dél-alföldi Regionális 
Marketing Igazgatósága, valamint a Tourin-
form Békéscsaba információs pultja. 

A Magyar Posta POS terminálján pénzfel-
vételi lehetőség a Sportcsarnok „A” bejáratá-
nál lehetséges.

A Szerencsejáték Zrt. mobil fogadóirodáját 
megtalálja a fesztivál területén.

A Körös Trade Kft. szervezésében az Élel-
miszeripari és Mezőgazdasági Kiállítás és 
Vásár megtalálható a fesztivál térképen jel-
zett helyen.

A Csabai Kolbászklub klubsátra megtalál-
ható a fesztivál területén, a térképen megje-
lölt helyen.

A Fesztivál egész területén    
Csíki sör kapható!

Munkácsy Mihály Múzeum  
5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9.
www.munkacsy.hu
A világ legnagyobb Munkácsy gyűjtemé-
nye vár mindenkit Békéscsabán a Munkácsy 
Mihály Múzeumban!  

Elnyomás és szabadság. Emlékkiállítás 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulójára 2016. október 23 − 2016. de-
cember 11.

Aki tükröt tartott a XIX. századnak. 
Jankó János festő és grafikusművész 
kiállítása 2016. szeptember 8. − 2016. no-
vember 16.  

Nyitvatartás: hétfő kivételével naponta 
10–18 óráig 

Munkácsy Emlékház
Békéscsaba, Gyulai út 5.
Munkácsy Mihály 21 eredeti festménye látha-
tó, korhű bútorok közt. A Kisteremben Lipták 
Pál, békéscsabai festőművész szőnyegterve-
it tekinthetik meg. Nyitva: október 28-30-ig 
10-18 óráig.

Téli időszámítás kezdete: 2016. október 30. 
vasárnap hajnalban 03:00 óráról 02:00 órára 
kell visszaállítani az órát, azaz 1 órával többet 
bulizunk!

A rendezők a műsorváltoztatás 
jogát fenntartják.

CMYK
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Kolbász készül 
Lázár módra a 
10. Csabai  
Kolbászfesztiválon, 
2006-ban

Wichmann-féle Kemény- 
kolbász készül, 2006-ban

Megerősített Besenyei-csapat 2005-ben

Uhrin Zoltán, a Csabai Kolbászklub 
alapító elnöke

A legendás csabai  
hentes, Krajcsó Pál  
a kamrájában

Miniszterelnöki kolbász 1999-ben

A második fesztivál gyúróversenye 1998-ban
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