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Szépül 
a Platán  
otthon kertje

 � Az orosházi Segítő Gon
doskodás Alapítvány nyerte 
meg a Tesco „Ön választ, mi 
segítünk” kampányát. Elin
dult a Platán Idősek Ottho
nának kertszépítése októ
berben. 

Idén negyedik alkalom-
mal indította el „Ön választ, 
mi segítünk” kampányát az 
orosházi Tesco, melynek 
célja, hogy az áruház köz-
vetlen környezetében élők 
életminőségét javítsák. A 
kampánnyal különböző civil 
szervezeteknek biztosított 
lehetőséget az áruház pályá-
zataik benyújtására. Tavasz-
szal látták meg a lehetőséget 
és éltek vele, hiszen május-
ban benyújtották pályáza-
tukat. Az első helynek járó 
400.000 forintot ők vették át 
július hatodikán, a Magyar 
Adományozói Fórum jóvol-
tából. Az összegből örökzöld 
és lombhullató növénye-
ket is telepítenek az otthon  
kertjébe. GDB

Rekordárbevételt produkálhat az orosházi turizmus idén

Emelkedő mutatók
 � Jól szerepel az orosházi 

turizmus. Az előző évhez 
képest a januártól augusz
tusig tartó időszakban nőtt 
a vendégéjszakák száma, és 
több vendég látogatott el 
Orosházára.

Eredményesen zárta az első 
nyolc hónapot a turisztikai 
statisztikai számadatok sze-
rint Orosháza-Gyopáros-
fürdő. A javuló tendenciát a 
szálláshelyek érezték legin-
kább, jól teljesítettek a für-
dőnegyed szállodái és ma-
gánszálláshelyei. A januártól 
augusztusig terjedő időszak-
ban a Központi Statisztikai 
Hivatal legfrissebb jelentése 
szerint, Gyopárosfürdőn el-
töltött vendégéjszakák szá-
ma 11 százalékkal, a vendé-
gek száma 3,5 százalékkal 
növekedett tavalyhoz képest.

–  A nyári főszezonon túl 
az év első öt hónapjában is 
többen érkeztek szállodánk-
ba. Ez a turizmus általános 
fejlődésének is köszönhető, 

de az emberek is többet köl-
tenek utazásra – fogalmazott 
Csobota-Kis Árpád, az Alföld 
Gyöngye Hotel igazgatója, 
aki hozzátette, hogy már a 

decemberi ünnepi időszakra 
is jelentős számú előfoglalást 
regisztráltak.

A szálláshelyek mellett 
Gyopárosfürdőre – hason-

lóan a 2017-es rekordévhez 
– idén is több mint 120 ez-
ren látogattak el. Az önkor-
mányzati fenntartású turisz-
tikai egységek, a kalandpark, 

kempingek árbevétele idén 
rekordot dönthet. Kiss Lász-
ló marketingmenedzser sze-
rint ehhez az egész éven át 
tartó nyereményjátékra épü-
lő marketingkampányuk és 
az Orosházi Nyár 2018 ren-
dezvénysorozata is nagyban 
hozzájárult.

– Évről évre emelkedik 
Gyopárosfürdő és a város 
népszerűsége a turisták kö-
rében, amire büszkék le-
hetünk. Az önkormány-
zat  mindent megtesz annak 
érdekében, hogy magas szín-
vonalú és megfelelő számú 
szálláshellyel bővüljön a nö-
vekvő számú látogatók miatt 
– fogalmazott Bojtor István 
alpolgármester.

Kiss László zárásként 
elmondta, hogy a szezon 
megkoronázásaként Oros-
háza-Gyopárosfürdő „Az 
Év Feltörekvő Fürdője” lett 
a fürdővendégek számára 
életre hívott internetes sza-
vazáson.

 Patakfalvi Ádám

Az Orosházi Nyár 2018 sorozatának kiemelkedő programja volt a Hőlégballon Fieszta

Döntöttek a szünidei 
étkeztetésről

 � Többek között a téli szün
idei gyermekétkeztetésről is 
szó volt a képviselőtestület 
október 30i ülésén. Ezúttal 
11 napirendi pontot tárgyal
tak a városatyák. 

A napirendi pontok előtt kép-
viselői indítványokról volt szó. 
Fetser János (MSZP) egy kor-
rupcióellenes vizsgálóbizottság 
felállítását indítványozta. Dávid 
Zoltán polgármester nem támo-
gatta az előterjesztést, hiszen a 
képviselők bármilyen ügyiratba 
betekintést nyerhetnek. Kam-
pányfogásnak ítélte a bizottság 
felállítását. Az ötödik napirendi 
pontban a téli szünidei gyerme-
kétkeztetésről döntöttek a kép-
viselők. Füvesi Sándor (MSZP) 
elmondta, hogy december 24. 
– 2019. január 2-ig tartó időszak 
három munkanapján kapnak 
meleg ételt a rászorulók, ebbe 
azonban nem tartozik bele a 
december 24-e. Dr. Szabó Er-
vin ( Jobbik) módosító javasla-

tot tett, melyben indítványozta, 
hogy a képviselők tízezer fo-
rintot ajánljanak fel erre a nap-
ra. Dávid Zoltán polgármester 
ismertette, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő, halmozottan hát-
rányos helyzetű 372 gyermek 
sem maradhat ki a december 
24-i ingyenes étkeztetésből. Így 
összesen 707 gyermek ellátását 
biztosítják majd, az erre szánt 
keretösszeget 402 ezer forintról 
500 ezer forintra emelik. Dr. 
Szabó Ervin és Füvesi Sándor 
visszavonták módosító javasla-
taikat.

A napirendi pontok közül 
többet vita nélkül szavaztak 
meg a képviselők. Az ülés vé-
gén összesen hat interpellációt 
nyújtott be Fetser János, Fü-
vesi Sándor és dr. Szabó Ervin 
képviselők. Az interpellációk 
után kérdések is elhangzottak. 
Ezekről, valamint a testületi 
ülés pillanatairól bővebben az 
OrosCafén olvashatnak. OÉ

Emléktábla avató
 � Ünnepség keretében avat

ták fel a megújított Millenni
umi dombot. A rajta elhelye
zett két emléktáblát Dávid 
Zoltán polgármester és Hor
váth József önkormányzati 
képviselő leplezte le.

Az ünnepségen Dávid Zol-
tán, Orosháza polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket. 
Beszédében elmondta, hogy 
régi adóssága volt a városnak 
a lepusztult domb megújítása, 
az emléktáblák elhelyezése.

Dávid Zoltán után, dr. Er-

dész Ádám, a Magyar Nemze-
ti Levéltár Békés Megyei Le-
véltára igazgatója emelkedett 
szólásra. Méltatta a millen-
nium jelentőségét. Beszélt az 
1896-os orosházi események-
ről. Beszéde végén az akkori 
lelkész, Harsányi Sándor sza-
vait idézte: „A jelen és a jövő 
nemzedék kötelessége a hit és 
a hazaszeretet.”

A magyar címerben látható 
hármas halom mintájára kiala-
kított emlékdombhoz és a raj-
ta elhelyezett két új emléktáb-
lához új járdarész vezet.  CSJ

Töretlen népszerűség
 � Továbbra is közkedvelt a 

Dotto. Nem csak a városba 
látogató turisták, hanem az 
orosháziak körében is. 

Már a harmadik szezonját fu-
totta Dotto amely október utol-
só hétvégéjén tette meg utolsó 
köreit az idényben. Ebben az 
időszakban számtalan turista is-
merkedhetett meg a fedélzetén 
ülve a város nevezetességeivel.

– A jegyeladásokból kiderült, 
hogy a helyiek kimondottan 

szeretik, hiszen hatvan százalék-
ban az orosháziak vették igény-
be a szolgáltatás. Árbevételünk 
kis mértékben növekedett, meg-
haladja a tavalyi 2 millió 600 
ezer forintos összeget – tudtuk 
meg Benkő Ferenctől, a Vá-
rosüzemeltetési és Szolgáltató 
Zrt. vezérigazgatójától.

Jövőre is hasonló szolgál-
tatásokkal várja az utasokat 
Dottó Ottó, amelyre már az 
adventi időszakban újra felül-
hetnek. PÁ Újabb fejlesztések

 �Nyolcvanmillió forintos 
fejlesztés ért véget a Kodolá
nyi János Egyetemen (KJE). 
A beruházásnak köszönhető
en új ajtók nyílnak a felsőok
tatási intézmény életében.

Komfortosabb környezet; 
modernebb, korszakalkotó 
oktatás – röviden így lehet 
jellemezni a Kodolányi Já-
nos Egyetemet a végbement 
beruházások után. Új közös-
ségi tereket alakítottak ki az 
intézményben, az informati-

kai fejlesztéseknek köszön-
hetően pedig elősegítik azon 
hallgatók oktatását is, akik 
munkájuk miatt nem tudnak 
megjelenni az előadásokon. 
Az utóbbi még tesztelés alatt 
áll, azonban 2020-tól élesben 
fog működni ez az oktatási 
rendszer. A térség igényeihez 
igazodva új szakokat is re-
gisztrálni fog az intézmény, 
többek között agrárinforma-
tikai képzést is indít a Kodo-
lányi, figyelembe véve a helyi 
vállalkozók fő profilját. TD

Munkavállaló hallgatóikra is gondolnak Fotó: Rosta Tibor

A régi mellett két új emléktáblát avattak fel Fotó: Rosta Tibor

Mindenszentek és az azt kö-
vető halottak napja története a 
régmúltban gyökerezik. A ró-
mai katolikus egyház 835-ben 
nyilvánította november 1-jét 
mindenszentek ünnepének, 
majd november 2-át is szent 
nappá, a halottak napjává ne-
vezte ki. Először a Cluny-i 
bencés monostor apátja, Szent 
Odilo szólította fel a rend tag-
jait 1000 környékén, hogy jár-
janak közben az elhunytakért, 
ezt vette át később az egyház, és 
lett november második napja a 
holtakról való megemlékezésé.

Ehhez a naphoz számos 
nép hit is kapcsolódik. Az 
élőknek ilyenkor tilos volt dol-
gozni, különösen földmunkát 
végezni, hogy ne háborgassák 
a halottakat. Egész héten nem 
volt szabad mosni, mert a hol-
tak vízbe kerülésétől megsár-
gulnak a ruhák. Sokfelé terjedt 
el az a hiedelem, hogy az el-
hunytak ilyenkor hazalátogat-
nak, ezért számukra is meg-
terítettek, kenyeret, sót, vizet 
tettek az asztalra, és gyertyát 
gyújtottak. A gyertyák értük 
égtek, a tűz ugyanis megtisz-
tulást hozott. A népi hiedelem 

szerint a gyertyagyújtásnak az 
is a célja, hogy a világosban 
a „véletlenül kiszabadult lel-
kecskék” újra visszataláljanak a 
maguk sírjába, ne kísértsenek, 
ne nyugtalanítsák az élőket. 
A sírokat azért kell ilyenkor 
megszépíteni, hogy a halottak 
szívesen maradjanak lakhe-
lyükben.

Mi pedig visszük a virágo-
kat, a mécseseket, és megál-
lunk néhány perce a síroknál, 
eszünkbe jutnak mondatok, 
gesztusok, egy-egy pillantás. 
Annak érdekében, hogy mind-
ezt nyugodtan tehessük, az 

orosházi sírkertek meghosz-
szabbított nyitvatartás szerint 
látogathatók halottak napján. 
Az Alvégi és a Felvégi temető 
egyaránt reggel 8 és este 9 óra 
között várja az emlékezőket.

A rendőrség – ahogyan a 
korábbi években is – fokozott 
járműforgalomra figyelmeztet, 
valamint arra, hogy értéke-
inket ne hagyjuk az autóban, 
vagy a síroknál felügyelet nél-
kül. A méltó és nyugodt ünnep 
érdekében a rendőrök gyak-
rabban járőröznek a sírkertek-
ben és azok környékén.

 Pernyés Edit

Mindenszentek és halottak napja – Szeretteinkre emlékezünk

Tovább tartanak nyitva a temetők
» folytatás az 1. oldalról




