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Újkígyós Város Önkormányzata a ci-
vil szervezetek közreműködésé-

vel 2010-ben először szervezte meg az 
Újkígyósi Galiba Napok gasztronómiai 
rendezvényét.

2011-ben az előző évi tapasztala-
tok alapján hívtuk életre ismét a prog-
ramot: volt a mezőgazdaságot érintő 
szakmai fórum, amatőr borverseny a 
környékbeli településeken megtermelt 
borokkal, amerikaifoci-bemutató, kis-
gyermekeknek különböző játékok, ha-
gyományőrző csoportok bemutatkozása 
az Összefogás Újkígyósért Közhasznú 
Egyesület szervezésében, magyar tánc-
csoportjukat hozták el az Arad megyei 
újzimándi barátaink, a könnyűzene ked-
velői is megtalálhatták a számításukat a 
Békés megyei Insert Coin és a Grund 
zenekar koncertjén, az előző évihez ha-
sonlóan frenetikus előadást tartott az 
Experidance táncegyüttes.

A fő attrakció mégis a főzőverseny 
volt. A libát választottuk a Galiba Napok 
középpontjául. A libatenyésztésnek, a li-
batömésnek nagy hagyománya van Újkí-
gyóson. Régebben piacoztak, az utóbbi 
időben pedig szinte nagyüzemi módon 
foglalkoztak vele. Kíméletlen munka, de 
sok család megélhetését biztosította, és 
reméljük, még a jövőben is megélhetési 

forrás lehet a libatömés. De nem csak a 
termelés hagyománya miatt, hanem azért 
is a libára esett a választás, mert rendez-
vényünk ezáltal különlegességnek számít 
megye-, illetve országszerte egyaránt.

Az első évben föladtuk a leckét a jel-
mondattal: „Két liba egy bográcsban”. A 
résztvevők száma és az elkészített ételek 
változatossága azonban bizonyította, 
hogy a magyar ember minden helyzet-
ben föltalálja magát, a nevező csapatok 
nem ijedtek meg ettől a feladattól sem.

Idén is 25 csapat több mint 30-féle 
ételt készített. A „jelszó” ugyan maradt, 
de könnyítésképpen nemcsak bográcsot 
használhattak a csapatok, hanem belá-

tásuk szerint bármilyen főző-sütő esz-
közt. Ez is, no meg a már kialakult rutin 
is hozzájárult ahhoz, hogy óriási szak-
mai előrelépést tapasztalt a zsűri a gaszt-
ronómiai versenyen.

Most már elmondhatjuk, a tavalyi  
„recept” bevált. Olyan gasztronómiai 
rendezvényt indítottunk útjára, amely 
jó visszhangra talált, kellemes emléke-
ket idéz az ide látogatóban. Egy olyan 
hagyományos, vendégcsalogató rendez-
vény alapjait tettük le közösen, amely 
lassan-lassan hozzájárulhat Újkígyós 
régi hírnevének öregbítéséhez idehaza 
és határainkon túl is.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki 
dr. Ángyán Józsefnek, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium parlamenti államtitkárá-
nak, aki nemcsak vállalta a Galiba Napok 
fővédnöki tisztét, hanem személyesen is 
részt vett rendezvényünkön, Gulyás Fe-
rencnek, a Szent Vince Borrend elnö-
kének, az amatőr borverseny szakmai 
fővédnökének és Prohászka Béla Venesz-
díjas mesterszakácsnak, a Magyar Gaszt-
ronómiai Szövetség elnökének, aki a 
főzőverseny szakmai védnöke és a zsűri 
elnöke volt.

Önt is várjuk jövőre az Újkígyósi Ga-
liba Napok rendezvényeire!

Szebellédi Zoltán polgármester

Galiba Napok 2011.

Az Összefogás Újkígyósért Köz-
hasznú Egyesület már második 

alkalommal rendezte meg a Hagyo-
mányőrző egyesületek találkozóját a 
Galiba Napok keretében. Az idén tizen-
egy műsorszám köré szervezték a több 
mint nyolcvan fellépő produkcióját.

Nagy Tiborné, az egyesület elnöke – 
a helyi általános iskola pedagógusaként 
is – az újkígyósi citerás gyerekekre volt 
a legbüszkébb, akik valamennyien Rácz 
Gyula tanítványai. A 3–4. osztályos tanu-
lók (Ragályi Georgina, Oláh Viktor, Mé - 

száros Gréta, Bálint Adrienn és Gedó Fan-
ni) egyéni és közös műsorral is bemutat-
koztak a városnapra összegyűlt közönség 
előtt. Ugyanakkor Szebellédi-Szász Erzsé-
bet pedagógus és dr. Gurbity Gábor házior-
vos is büszkén vallották, felnőttként ők is 
Rácz Gyulánál tanulják a citerapengetés 
művészetét. Időközben együttest alapí-
tottak, tudásukról pedig szintén az egye-
sület rendezvényén győződhettek meg 
az egybegyűltek. A Tengelic Énekegyüt-
tes tagjai több népdalcsokorral készültek 
a találkozóra. Vezetőjük, János Hajnalka 

Anyóka klubnak nevezte korábban a da-
los kedvű felnőtteket, ám később a Ma-
gyarországon is őshonos énekesmadár, 
a tengelic lett a névadójuk. Legnagyobb 
elismerésüket, a kiemelt arany minősí-
tést ez év januárjában kapták. Nagy taps-
sal fogadta a közönség a kígyósi fiatalok 
néptánccsoportját, akik a Kaláris Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény nö-
vendékeiként öt éve dolgoznak együtt. A 
mezőföldi, dél-alföldi és kétegyházi tán-
caikat Bacsa László tanította be.

Folytatás a 3. oldalon >>

Űrutazásra, majd a hagyományok világába  
invitálták a kígyósiakat
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Elsőként a Friss házi tej kimérőbe tér-
tem be, ahol Börcsök Csaba kistermelő ál-
tal előállított termékekből vásárolhatnak 
az érdeklődők. A pult mögött Börcsökné 
Novák Marianna fogadott, aki annak da-
cára, hogy messze volt még a záróra, csak 
üres polcokat mutatott, illetve minimális 
mennyiségben friss házi tejjel kínálha-
tott volna. Mint elmondta, azon a napon 
minden elkelt portékáikból.

Az üzlet ötlete friss, bár a tevékenység 
nem ismeretlen előttük, hiszen ősterme-
lőként, háztól árultak már tejterméket. 
Most „üzletesítették” ezt a szolgáltatást 
és nyitották meg boltjukat az általános 
iskola mellett. 

Vállalkozásukat saját forrásból és erő-
ből valósították meg. Az érdeklődés 

meglepte őket, a néhány héttel ezelőtti 
nyitás óta négy új tehenet kellett vásárol-
niuk, hogy a vásárlók igényeit kiszolgál-
ják. A tej mellett hat különböző ízesítésű, 
fűszerezésű sajtot és túrót kínálnak. Csak 
kedvező tapasztalatokról tudnak beszá-
molni, bíznak abban, hogy közép- és 
hosszú távon megmarad, illetve növek-
szik vásárlóik száma.

Az üzlet hétköznapokon délelőtt 6–10 
óráig, míg délután 15–18 óra között tart 
nyitva. Szombaton 6–12-ig, míg vasár-
nap 7–10-ig várják kedves vásárlóikat.

A tejkimérő után a tutti-hami bü-
Fé és Lángossütőbe tértem be, ahol 
Ecker Györggyel beszélgettem. A tulajdo-
nos elmondta: rengeteg időt és energi-
át fektettek az építkezésbe. Büszke arra, 

hogy a saját forrásból épülő ház alapkö-
vétől kezdve a lángossütő nyitásáig min-
den fizikai munkát ők végeztek. 

A tulajdonos lángosimádó, így kétség 
sem fért hozzá, hogy az egyik legkedvel-
tebb hagyományos magyar étel lesz kap-
ható az időközben odaköltöző Gekko 
háztartási bolt szomszédságában. A sima 
lángos mellett fokhagymás, sajtos-tejfö-
lös és töltött lángos, valamint hamburger 
és szendvics is része a kínálatnak. Bátran 
betérhetünk akkor is, ha a nagy meleg-
ben egy kellemes üdítőre, egy jó ízű ká-
véra vagy jégkrém desszertre vágyunk.

Ecker György realista és derűlá-
tó. Elismeri, hogy a jelenlegi gazdasá-
gi környezetben nehéz helyzete van az 
újonnan induló cégnek, de örül, hogy ez 
által is négy új munkahelyet tudott te-
remteni. Bízik abban, hogy Újkígyós la-
kosai a jövőben egyre gyakrabban veszik 
igénybe a lángossütő szolgáltatásait, hi-
szen a Tutti Hamiban hétfőtől vasár-
napig mindig eredeti receptek alapján 
készülő, finom ételekkel és kiváló ita-
lokkal várják a betérő vendégeket.

Szamosvári Zsolt

Július 8-án, pénteken ért véget az a 
gyermektábor, amely hat újkígyósi ci-

vil szervezet támogatásával jött létre. A 
gyerekek „főhadiszállása” a helyi műve-
lődési házban volt, innen indult útnak 
különböző felfedező utakra és kalan-
dokra a több mint ötven általános isko-
lást számláló csapat. 

Július 4-én, hétfőn kézműves fog-
lalkozásokon vettek részt a táborlakók. 
Megismerkedtek a nemezelés, sár-
kánykészítés titkaival, a könyvtár érde-
kességeivel. Gazsó Adrienn és Mosonyi 
Erzsébet fogadta a csoportokat festésre, 
gyöngyfűzésre. Kedden a szabadkígyósi 
Wenckheim-kastélyparkban jártak, ahol 
megismerkedtek a park történetével, 
növény- és állatvilágával. A gyerekek 
szerint e nap fénypontja a számhábo-
rúzás volt. Szerda délelőtt újkígyósi vál-
lalkozók látták vendégül a táborozókat. 
Először Bánfi Péter termelő mezőgaz-
dasági gépeit, földjeit, a dinnyeváloga-
tás és -csomagolás műveleteit nézték 
meg, majd Domokos Balázs üzemében a 
fémmegmunkálás legérdekesebb mun-
kafolyamataival ismerkedtek. A hosz-

szú kerékpártúra után jólesett a délutáni 
szabadfoglalkozás. Ugrálóvár, trambu-
lin, rollerek, gólyalábak és egyéb játék-
szerek között válogathattak kicsik és 
nagyok (a Viharsarok A.M.S.E., Király 
Csaba felajánlása). Csütörtökön délelőtt 
Harangozó Imre helytörténeti kiállítását 
és a templom történetét ismerhette meg 
a csapat, a délután a gerendási strandon 
telt estig tartó fürdőzéssel. 

Pénteken újabb kígyósi érdekességek 
kerültek a táborozók látószögébe. Bozsó 
István struccfarmján sokat megtudhattak 
az óriási futómadarak életéről, tartásá-
ról. A gyerekek még délután is nagy buz-
galommal „csereberélték” az itt hallott 
információkat: például, hogy az alig egy-
éves madár több mint egy mázsa súlyú, 
hogy a körmeiből gyémántvágót készí-
tenek, hogy ereje vetekszik az oroszláné-
val, és így tovább. A pénteki nap másik 
csúcspontja Kovács Ferenc hobbiállattartó 
birodalma volt, ahol számos olyan kisál-
lattal barátkoztak meg a gyerekek, mint a 
teknősök, siklók vagy a „tápláléknak” te-
nyésztett laboregerek. A legnagyobb ér-
deklődést a siklósimogatás és a ragadozó 

aligátorteknősök megtekintése váltot-
ta ki. A déli óriásbográcsos sikeréért sok 
felnőtt dolgozott, de láthatóan megér-
te, a gyerekek jóllakottan mehettek haza. 
Ezen a napon, még az esti órákban egy 
izgalmas program várta őket. Kora Sán-
dor és Csabai László csillagászok a Kos-
suth utcai focipályán felállított távcsövön 
keresztül a kozmosz világába invitálták 
az érdeklődőket. Remekül lehetett látni 
a Holdat, a Szaturnuszt és egyéb égites-
teket. Emellett a csillagászok lézerfény 
segítségével bemutatták a nyári égbolt 
legismertebb csillagképeit is. 

A tábor szervezői: az „Összefogás Új-
kígyósért” Közhasznú Egyesület tagjai. 

A tábor támogatói: az Újkígyósi 
Keresztény Ifjúságért Alapítvány, a 
KARITÁSZ, a Családcsoport, a Nap-
lemente Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt 
Újkígyósi Szervezete, a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár, valamint 
az újkígyósi polgárőrök. 

A gyerekekkel pedagógusok és a tá-
mogató civil szervezetek tagjai foglal-
koztak.

Magyar Mária

Civilek a kígyósi gyerekekért

Lángosra „tutti” a friss házi tej
A közelmúltban két üzlet is nyílt a Petőfi utcában, az általános iskola környé-
kén. A vállalkozásokat nyugodtan nevezhetjük hiánypótlónak, hiszen évekkel 
ezelőtt volt utoljára ilyen tevékenységekkel foglalkozó szolgáltatás Újkígyó-
son. Az üzemeltetőket arra kértem, mutassák be, mivel foglalkoznak, mondják 
el, hogyan jutottak az elhatározásra, hogy üzletet nyitnak, ha kívánnak, beszél-
jenek arról, hogyan, miből valósították meg elképzelésüket, illetve az elmúlt vi-
szonylag rövid időszak tapasztalatairól is számoljanak be.
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Bemutatkozott a csorvási Kisze citera-
zenekar is. Bernáth Kata, az együttes ve-
zetője elmondta, hogy nemrégen arany 
minősítést kaptak, ami újabb lendületet 
adott a lányoknak a további színvonalas 
munkához. A Boleráz citerazenekar még 
1997-ben alakult a Csabai Szlovákok 
Szervezete, a Szlovák Kultúra Háza kez-
deményezésére. Jelenlegi vezetőjüktől, 
Tejes Tímeától megtudtuk: elsősorban a 
hazai szlovák népzene megőrzését tart-
ják fontosnak, de szívesen játszanak és 
énekelnek más nemzetiségek – németek, 
románok, szerbek, cigányok – dalaiból is. 
A kígyósi találkozón szlovák és magyar 
zeneszámokat, dalokat adtak elő.

A villámlással, jégesővel járó vihart 
jelző, narancssárga riasztás félbeszakí-
totta ugyan a Békéscsabáról érkező Ke-
mény Gitárklub műsorát, ők azonban 
– nevükhöz méltón – keményen kiáll-
ták, s főleg kivárták az időjárás próbáit, 
és a veszély elmúltával tovább szórakoz-
tatták a közönséget. Többek szerint a 
zenés-táncos délután egyik fénypontja 
az Arad megyéből érkező, zimándújfalui 
magyar iskolások táncműsora volt. A 
6000 fős település nemrégen a Kárpát-
medencei gazdák találkozója révén ke-
rült kapcsolatba Újkígyóssal, s ma már 
nem titok, hogy a két település nem-
csak az együttműködés lehetőségeit ke-
resi, de testvértelepülési kapcsolatot is 
szeretne létesíteni. A hagyományőr-
zők találkozóját a Csaba Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes fergeteges műsora zár-
ta, ahol a régi profi táncosok és a jelenlegi 
együttes középhaladói léptek színpad-
ra. A közönség eleki román táncokat, 
nyírségi, moldvai táncokat, mezőségi 
csárdást és legényest láthatott tolmácso-
lásukban. Az 1986-ban alakult együttes 
képviselői büszkén beszéltek a mai na-
pig is híres összetartásukról, a mindenki 
néptánciskolájáról, ahová korra és elő-
képzettségre való tekintet nélkül min-
den néptánc iránt érdeklődőt várnak.

Nagy Tiborné a találkozó végén hang- 
súlyozta, rendezvényük nem jöhetett 
volna létre az újkígyósi önkormányzat, a 
helyi művelődési ház, számos újkígyósi 
vállalkozó és az egyesület tagjainak ak-
tív közreműködése nélkül. A találko-
zóhoz pályázati forrást a Barankovics 
Alapítvány és a Békés Megyei Önkor-
mányzat biztosított.

Mint megtudtuk, az egyesület tagjai 
a hagyományőrzők „randevúja” mellett 
egyéb programokkal is fűszerezték a város 
nagyrendezvényét. A Galiba Napok elő-
estéjén például két békéscsabai csillagász 
kalauzolta el az érdeklődőket a világűrbe. 
Hordozható csillagászati távcsövüket a 
Kossuth utcai futballpályán állították fel, 
ahol az éjszakájukat is feláldozó, lelkes 
kígyósiak közelebbről is megszemlélhet-
ték a Szaturnuszt, a Tejút széli csillagokat 
és az éppen akkor látható csillagképeket. 
Érdekesség, hogy az egyébként borult éj-
szakán a vizsgálódás idejére kiderült az 
ég, így valamennyi „célba vett” égitestet 
tisztán lehetett látni.

Másnap Emődi Gyula nemzetkö-
zi sakkmestert hívta vendégül az egye-
sület, aki egyidejűleg több gyerekkel is 
sakkozott. Emődi Gyula szerint érde-
mes lenne minden iskolában tanítani 
ezt a játékot, ami hihetetlen mértékben 
fejleszti a logikus gondolkodást.

Az „Összefogás sátor” adott otthont 
annak a dobfesztiválnak is, amelyre az e 
hangszer iránt érdeklődő fiatalokat vár-
ták dévaványai és békéscsabai dobosok. 
Szintén az egyesület volt a gazdája an-
nak a bemutatónak, ahol az amerikai fo-
ci volt a főszereplő. Mindeközben pedig 
hagymás zsíros kenyérrel vendégeltek 
meg mindenkit, aki bármely program-
jukra ellátogatott ezen a napon. 

Nagy Tiborné így nyilatkozott a vá-
rosnapi rendezvénysorozatuk után:

– Örülök, ha ezekkel a programokkal 
sikerült hozzájárulnunk az újkígyósiak 
szórakoztatásához, szabadidejük hasz-
nos eltöltéséhez.  Magyar Mária

Űrutazásra, majd a hagyományok 
világába invitálták a kígyósiakat

>> Folytatás az 1. oldalról

AnyAkönyvi hírek

2011. június hó:

SzületéSek:

Szabó Nikolett (3220 g, 50 cm), Békéscsa-
ba, 2011. június 12., édesanyja: Gyuricza 
Tímea, édesapja: Szabó Ferenc. 

Virág Tibor (3270 g, 51 cm), Gyula, 2011. 
június 22., édesanyja Szendi Mária, 
édesapja: Virág Tibor.

házaSSágkötéSek:

Házasságkötés időpontja: 2011. június 4., 
menyasszony: Márton Elvira Mária 
újkígyósi lakos, vőlegény: Juhász János 
szabadkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2011. június 
25., menyasszony: Bordás Beáta békés-
csabai lakos, vőlegény: Szula Zoltán bé-
késcsabai lakos.

Házasságkötés időpontja: 2011. júni-
us 30., menyasszony: Tol Krisztina új-
kígyós lakos, vőlegény: Balog Csaba 
szabadkígyósi lakos.

haláleSetek:

Zsigovics Andrásné Bangó Julianna, szüle-
tett: 1937. április 30., elhunyt: Gyula, 
2011. június 2., volt Újkígyós, Gyulai u. 
54. szám alatti lakos.

Dunai János, született: 1918. július 29., el-
hunyt: Békéscsaba, 2011. június 9., volt 
Újkígyós, Szent István u. 31. szám alat-
ti lakos.

Medovarszki Pálné Ribár Erzsébet, szü-
letett: 1923. augusztus 17., elhunyt: 
Békéscsaba, 2011. június 12., volt Újkí-
gyós, Hosszú u. 105. szám alatti lakos.

Orbán Jánosné Tösmagi Valéria, született: 
1943. május 23., elhunyt: Újkígyós, 
2011. június 16., volt Újkígyós, Arany 
János u. 41. szám alatti lakos.

Sütő Balázsné Hegedűs Matild, született: 
1920. november 19., elhunyt: Újkígyós, 
2011. június 23., volt Újkígyós, Kölcsey 
u. 1. szám alatti lakos.

Csatlós Antal Andrásné Csatlós Mária Mag-
dolna, született: 1948. szeptember 11., 
elhunyt: Újkígyós, 2011. június 24., volt 
Újkígyós, Akácfa u. 40. szám alatti la-
kos. Emléked szívünkben örökké él.

Kalcsó József, született: 1952. április 26., el-
hunyt: Gyula, 2011. június 25., volt Új-
kígyós, Hosszú u. 90. szám alatti lakos.

ORVOSI ÜGYELET   B   ORVOSI ÜGYELET

Az orvosi ügyelet minden hétköznap 17 órától lép életbe. 
Az ügyeletes orvos személyét a 66/247-787-es  

központi ügyeleti telefonszám üzenetrögzítője mindig közli.

FOGAdóóRA
SZEBELLÉDI ZOLTÁN polgármester  

minden csütörtökön 9.00 és 12.00 óra 
között várja fogadóóráján a különböző 

ügyekben hozzá forduló újkígyósi  
lakosokat, a polgármesteri hivatalban.
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Eredménytelen a piactér  
közbeszerzési eljárása

Egyhangúlag, kilenc igen szavazattal 
eredménytelennek nyilvánították a „Pi-
actér korszerűsítése” munka elvégzésé-
re meghirdetett közbeszerzési eljárást 
(81/2011. (VI. 8.) számú képviselő-tes-
tületi határozat), mivel a pályázatban a 
kivitelezésre felhasználható összeg je-
lentősen alacsonyabb annál, mint ame-
lyet a legjobb pályázattevő ajánlott.

Ezért a „Piactér korszerűsítése” mun-
ka elvégzésére új pályázatot írnak ki, 
melyet legalább három ajánlattevő ré-
szére küldenek el.

Megbízták a polgármestert, hogy az 
eljárás lefolytatása után a nyertes kivá-
lasztására vonatkozó közbeszerzési bí-
rálóbizottsági javaslatot jóváhagyásra 
terjessze a képviselő-testület elé.

Elfogadták a pedagógiai programot  
és a szakmai beszámolókat

Egységes álláspontra helyezkedtek a 
képviselők akkor is, amikor elfogad-
ták a Széchenyi István Általános Isko-
la Pedagógiai Programját (82/2011. (VI. 
20.) számú képviselő-testületi határo-
zat) és a 2010–2011. tanévről szóló be-
számolóját (83/2011. (VI. 20.) számú 

képviselő-testületi határozat). A Közös 
Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intéz-
mény 2010–2011. tanévről szóló be-
számolójának tárgyalását követően is 
kilencen emelték magasba karjukat, an-
nak elfogadásakor (84/2011. (VI. 20.) 
számú képviselő-testületi határozat). 
Mindkét intézmény esetében megkö-
szönték az intézmény dolgozóinak az 
elmúlt tanévben végzett állhatatos mun-
káját.

A Csabaszabadi községgel fenntartott 
körjegyzőségről szóló körjegyzői beszá-
moló elfogadásakor is egységesen sza-
vaztak a képviselők (85/2011. (VI. 20.) 
számú képviselő-testületi határozat).

A képviselő-testület ülésein megalkotott rendeletek, határozatok teljes terjedelmükben a www.ujkigyos.hu honlapon olvashatók.

A Galiba Napokon, főként az újkígyósi 
gazdák érdeklődésére számítva szervez-
ték meg azt a mezőgazdasági fórumot, 
amelynek vendégelőadója dr. Ángyán 
József, a Vidékfejlesztési Minisztérium 
parlamenti államtitkára volt.

Az előadó mindenekelőtt a jelenle-
gi agrárhelyzetről szólt. „Kirabolt or-
szág vagyunk, ahol a nemzeti vagyonból 
mára alig maradt valami” – jelentette ki. 
Erre példaként a hajdani 12 cukorgyá-
rat említette, amelyeknek kiárusítása 
a virágzó cukoripar leáldozásához ve-
zetett. Mint mondta, a mezőgazdaság 
„végpontjainak” elvesztése katasztrofá-
lis következményekkel járt. Az ide ve-
zető folyamatokat parlamenti bizottság 
vizsgálja majd.

Elvesztettük a mezőgazdaságra épü-
lő ipart, a kereskedelmet, sőt, a termelési 
jogosultságunkat is, de a kormány kere-
si az ebből kivezető utat, melynek egyik 
legfontosabb lépése a piacok visszaszer-
zése – szögezte le. A helyi élelmiszert 
helyben kell eladni, de ez nagyon sok 
szervezőmunkát igényel. Első lépésként 
a közétkeztetési piacot célozzák meg. 
Olyan előírásokat szorgalmaznak, ame-
lyek eredményeként a közétkeztetés-
ben (önkormányzatoknál, kórházaknál, 
honvédségnél és így tovább) csak helyi 
termékeket lehet felhasználni.

Fontos a piac „szeméttől való megtisz-
títása is”. A tervek szerint minden kül-
földről érkező élelmiszert megvizsgálnak, 
és ha indokolt, kitiltják az országból.

Óriási problémának tartja, hogy ma 
magyar terméknek számít minden, ami-
nek egyetlen részmunkafolyamata ha-
zánkban készül. Ha például a koreai 
lencsét Magyarországon magyar zacs-
kóba csomagolják, az a jelenlegi törvé-
nyek értelmében magyar termék. 
Kijelentette, hogy a készülő jogszabály 
nagyon egyszerű lesz: magyar termék az 
lehet, ami magyar alapanyagból, Ma-
gyarországon készül. Legalábbis a nem-
zeti jelképeket csak ezen termékek 
esetében lehet használni.

A jövőben a termelők, a feldolgozók 
és a kereskedők közötti viszonyokat is 
újratárgyalják, egy készülő kamarai tör-
vénnyel szabályozzák. A kamarai tag-
ságon keresztül átláthatóbbá válnak a 
jelenlegi szövevényes szálak.

A legnagyobb „falat” a mezőgaz-
daságra rátelepedő agrármaffiák tevé-
kenységének felszámolása. Ugyancsak 
átláthatatlannak és igazságtalannak ne-
vezte a jelenlegi magyar földhasználat 
kérdését is. Olyan szerződések kerül-
tek a birtokába, amelyekből kiolvasható, 
hogy bizonyos érdekkörök (amelyeknek 
összetétele sok esetben követhetetlen) 
fillérekért bérelnek magyar földeket, 
akár több évtizedre is. Ezekkel szemben 
a valódi földbérlők nyilvánvalóan előny-
telen helyzetben vannak.

Itt is nagyon sok tehát a tennivalónk 
– hangoztatta. – Hamarosan tisztázni 
fogjuk a magyar földet használók ügyét 
is. Ha kell, visszamenőleg kérjük a jo-

gos földbérletet, ha pedig nem átlátható 
a tulajdonosi kör, megtámadjuk a szer-
ződéseket. Az állami földalapba vissza-
kerülő földeket családoknak vagy egyéni 
gazdálkodóknak adjuk bérbe 25-30 éves 
bérleti szerződéssel. Szociális földprog-
ram keretében még akár örökölhető is 
lenne ez a bérleti jog. Ángyán József ar-
ról is tájékoztatta az egybegyűlteket, 
hogy lezárult a Vidék stratégiája prog-
ram megvitatásának első szakasza. Az 
alapirányok pontos meghatározása után 
mindez ősszel a Parlament elé kerül.

Szebellédi Zoltán polgármester a geo-
termikus energia használatának meg- 
térüléséről kérdezte az államtitkár vé- 
 leményét. Mint elmondta, készül egy vá-
rosfejlesztési stratégia, ennek része len-
ne, hogy a település alatt lévő „kincset”, 
a meleg vizet gazdasági célokra (középü-
letek, fóliasátrak fűtése) is felhasználnák. 
A városvezető emellett jelezte, hogy Új-
kígyós is részt venne a szociális földprog-
ramban, de azt sem rejtette véka alá, hogy 
van némi súrlódás a természetvédelmi 
területek miatt az azokat kezelő nemzeti 
parkkal is. Ángyán József válaszában ki-
fejtette: a geotermia befektetései közép-
távon megtérülnek, ám a visszasajtolás 
kapcsán gondok is felmerülhetnek, így 
körültekintően kell megvizsgálni a helyi 
körülményeket, mielőtt a település bele-
vágna a program megvalósításába. A ter-
mészetvédelmi területek használatának 
kérdésében pedig a helyben való meg-
egyezést javasolta. M. M.

Mezőgazdasági fórum Újkígyóson

„A döntés itt A két kezünkben,  nem A végzetünkben…”
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Kiváló énekkari munkájáért  
oklevélben részesült:
Barna Barbara, Békési Vivien,  
Botos Alíz, Botos Renáta, Csók 
Tünde, Domokos Ivett, Ferkovics 
Veronika, Harangozó Gréta,  
Kiss Renáta, Kocziha Csenge, 
Krucsai Nikoletta, Krucsai Szilvia, 
Laurinyecz Emese, Leszkó Laura,
Lipták Ingrid, Ragályi Georgina,
Török Dóra, Sajben Alexa, 
Skoperda Anna, Skoperda Boglárka,
Szabó Lili, Széll Nikolett, Vida  
Réka, Zubán Csilla, Zsigovics  
Renáta

Tanulmányi munkájukért 
könyvjutalomban részesültek:

Osztály: 1. A
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Bogyó Beáta, Jenei Márk
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Gábor Laura Lili,  
Gál Lóránt Zsolt, Márkus Ivett, 
Pleskonics Tamás

Osztály: 1. b
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Bánfi Soma Bendegúz
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Biri Adél, Borsi Ramóna, Silló  
Petra, Skoperda Kata, Váradi  
Szonja

Osztály: 1. c
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Bánfi Viktória Rebeka, Horváth 
Ferenc, Kmetykó Vivien Alexandra
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Csjaki Nóra, Oláh Márk, Tóth Bence

Osztály: 2. A
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért :
Fodor István
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Mátó Nóra, Vozár Mónika

Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Benkó Erika, Simon Petra

Osztály: 2. b
Példás szorgalmáért és jeles  
tanulmányi eredményéért:
Juhász Kitti
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Kocsis Bálint
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi  
dicséretben részesült: 
Vizi Márk

Osztály: 3. A
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Laczkó Boglárka
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Judik Péter, Szabó Vivien
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi  
dicséretben részesült: 
Bakonyi Dóra, Bursán Kristóf,  
Kis Gábor, Márkus Viktor, 
Zsigovics Renáta

Osztály: 3. b
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Török Dóra Melinda
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi  
dicséretben részesült: 
Ancsin Máté, Toldi Patrik,  
Veszpi Gergő Attila
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Veszpi Gergő Attila

Osztály: 4. A
Példás szorgalmáért és jeles  
tanulmányi eredményéért:
Krucsai Gergő
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Csomor Bianka

Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi  
dicséretben részesült: 
Rákóczi Ágnes,  
Kovács Márton Attila

Osztály: 4. b
Példás szorgalmáért és jeles  
tanulmányi eredményéért:
Biri Ákos
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Barna Barbara, Békési Anna  
Kamilla, Skoperda Anna
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Lengyel Tamás, Leszkó Laura, 
Szamosvári Bence
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Tóth Réka, Zsótér Klaudia
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi  
dicséretben részesült: 
Csók Tünde Noémi,  
Gyulai Gergő László
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Szamosvári Bence

Osztály: 5. A
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi  
dicséretben részesült: 
Botos Alíz, Botos Renáta,  
Kovács Tibor, Vida Réka

Osztály: 5. b
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért :
Laurinyecz Emese, Lipták Ingrid, 
Pálfi Barbara
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi  
dicséretben részesült: 
Bak Balázs, Judik János, Labos Júlia, 
Vozár Mercédesz, Zsuzsa Dávid
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Labos Júlia

Osztály: 6. A
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Belicza Dóra, Botyánszki Áron,  
Figura Roberta, Kovács Tímea
Példás magatartásáért, szorgal- 
máért és kitűnő tanulmányi  
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült: 
Domokos Ivett, Krucsai Szilvia, 
Skoperda Boglárka, Zubán Csilla

Osztály: 6. b
Példás szorgalmáért és jeles  
tanulmányi eredményéért:
Oláh Dávid
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Szokai Luca
Példás magatartásáért, szorgal- 
máért és kitűnő tanulmányi  
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült: 
Tóth Nikoletta
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Skoperda Boglárka

Osztály: 7. A
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Kiss Renáta
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Harangozó Gábor, Varga Csilla
Példás magatartásáért, szorgal- 
máért és kitűnő tanulmányi  
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült: 
Harangozó Gréta, Kmetykó  
Patrícia, Kovács Noémi,  
Krucsai Attila, Krucsai Nikoletta

Osztály: 7. b
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Széll Nikolett
Példás magatartásáért, szorgal- 
máért és kitűnő tanulmányi  
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült: 
Békési Vivien
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Harangozó Gréta, Békési Vivien

tanév végi jutaLmazások a széchenyi istván áLtaLános iskoLában
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g 1,6 milliárd forint keretösszegben ír ki pályázatot energiahaté-

konysági felújításokra, energiatakarékos új otthonok építésére a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az Új Széchenyi Terv Zöld Beru-
házási Rendszer keretében. A hagyományos építésű, 1992 előtt 
épült ingatlanok komplex energetikai korszerűsítésére termé-
szetes személyek és lakóközösségek nyújthatnak majd be pályá-
zatot. 

Az új építésű otthonok támogatásának célja az, hogy az épületek „A” vagy „A+”  
kategóriás energetikai szintet érjenek el. A kiíráson természetes személyek és 
építtető, gazdálkodó szervezetek juthatnak négyzetméterenként 40-60 ezer, 
de lakóegységenként legfeljebb 4-6 millió forint pályázati forráshoz.
A támogatás minden esetben vissza nem térítendő, utófinanszírozású. A pá-
lyázatok 2011. augusztus 15. és 2011. október 30. között vagy a keret ki-
merüléséig nyújthatók be.  Polgármesteri hivatal, Újkígyós

A teljes pályázati felhívás a www.energiakozpont.hu oldalon olvasható.
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tanév végi jutaLmazások a baLLagáson

Énekkari munkájáért  
könyvjutalmat kapott: 
Krucsai Ildikó (8. a),  
Pántya Éva (8. a)

Tanulmányi munkáért  
könyvjutalomban részesültek:

Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Domokos Bálint, Tóth Aurél
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és kitűnő tanulmányi  
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült:
Deák Dániel, Kása Kata Sára,  
Miklós Gergő
ÉVFOLYAMELSŐ:
Deák Dániel (8. b),  
Kása Kata Sára (8. b)

Csak nyolcadik osztályosoknak 
adható díjak:

Kiemelkedő közösségi munkáért: 
Krucsai Ildikó (8. a),  
Pántya Éva (8. a),  
Balog Nóra (8. b),  
Kása Kata Sára (8. b),  
Paholló Gergő (8. b)
Makett versenyeken elért  
kimagasló teljesítményért:
Zeidler Ottó (8. b)
Kiemelkedő művészeti  
tevékenységéért: 
Táncművészetért:
Vozár Virág (8. a)
Zeneművészetért:
Domokos Bálint (8. b)
Képzőművészetért:
Csányi Rebeka (8. a)
Jó sportoló:
Kézilabda:
Ruck Orsolya (8. a),  
Bánfi Viktor (8. a)

Torna:
Miklós Bernadett (8. b),  
Paholló Gergő (8. b)
Labdarúgás:
Karkus István (8. a),  
Oláh Ákos (8. a)
JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ: 
Jusztin Ágnes (8. a),  
Deák Dániel (8. a),  
Domokos Bálint (8. b)
A szülők képviselő-testületében 
végzett lelkiismeretes  
munkájáért:
Vozárné Szász Mónika,  
Csányi Eszter,  
Tóthné Gáspár Edina,  
Ilyés Sándorné
Újkígyós Város Önkormányzata 
megyei, régiós és országos  
versenyen való kimagasló  
eredményéért könyvvásárlási 
utalvánnyal jutalmazta  
a tanulókat és felkészítőiket:
Varga Csilla 
(felkészítő: Ömböli Sándor)
Labos Júlia 
(felkészítő: Zemó Lászlóné)
Harangozó Gábor,  
Krucsai Gergő, Török Dóra 
(felkészítő: Debreczeni Dezső)
Vozár Virág, Krucsai Attila 
(felkészítő: Gyurkó László)
Kocsis Bálint, Vizi Márk,  
Durajda Gergő, Domokos László, 
Fodor István, Müller Máté Péter,  
Oláh Szebasztián, Krajcs Norbert, 
Pacsika Soma, Judik Péter,  
Szőke Norbert, Sipos Péter,  
Zsuzsa Dávid, Makoviczki Ákos,  
Biri Ákos, Pop Patrik,  
Masa Miklós, Zoltvány Tibor,  
Ioja Kornél, Szamosvári Bence, 
Zeidler Ottó 
(felkészítő: Biriné Csiernik Éva)

A tanévzárót követő héten, június 27. és 
július 1. között megrendeztük a hagyo-
mányos nyári napközis táborunkat, ahol 
a gyerekek felügyeletéről, szórakoztatá-
sáról az általános iskola dolgozói gon-
doskodtak. A résztvevők által befizetett 
összeget étkezésre, programjaink busz-
költségére, belépőire, anyagköltségeire 
és néha egy kis édességre, jégkrémre for-
dítottuk. Idén is a strandolás és a mozi 

vonzotta legjobban a diákokat. Kétszer 
látogattunk el Gyopárosra, az élmény-
fürdőbe, ahol a kedvezőtlen időjárás 
ellenére mindenki nagyon jól érezte ma-
gát, kellemesen elfáradt. Sportoltunk, 
vetélkedtünk, Szabadkígyósra kerékpá-
roztunk a gyerekekkel. Szerda délelőtt 
„háborús övezetté” vált iskolánk, mivel 
az eső miatt itt számháborúztunk. Pén-
teken, míg a tanító nénik ebédünket ké-

szítették, papírt gyártottunk, a héten 
készült fényképeken derültünk. Ezúton 
is szeretném megköszönni a Széche-
nyi István Általános Iskola, az Újkígyósi 
Fiatalokért Közhasznú Egyesület tá-
mogatását, a szülők hozzájárulásait és 
mindazoknak a munkáját, akik önként, 
szabadidejükben segítettek a tábor le-
bonyolításában.

Simonné Rojik Rita

Bús László, Balogh József, Kiss Tamás és Mohácsi Árpád (Döb- 
rögi és a három gúnár) sütötte és főzte a legfinomabb étket 
a Galiba Napok Két liba egy bográcsban (valamint rácson, 
nyárson, fazékban és ahogy jólesett) főzőversenyén. 

A második alkalommal megrendezett gasztronómiai fesz- 
tivál nemcsak a csapatoknak, hanem a Prohászka Béla Venesz-
díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szö-
vetség elnöke vezette zsűrinek (Doktor Zoltán, a Harruckern 
Közoktatási Intézmény cukrász szakoktatója, a luxemburgi vi-
lágbajnokság ezüstérmese; Mikló Sándor, a Panoráma Wellnes 
Hotel executive chefje; Szebellédi Zoltán polgármester és Ha-
rangozó Imréné) is feladta a leckét. A huszonöt csapat több 
mint harminc versenyművet alkotott, közülük kellett kiválasz-
tani a legjobbakat. A főzőverseny a maga nemében egyedülál-
ló az országban, hiszen a libát csak nagyon ritkán használják 
alapanyagként, itt pedig ráadásul nem is előre meghatározott 
ételt kellett a zsűrinek értékelnie, hiszen mindenki a saját re-
ceptje szerint főzött. Így a zsűri a libalevestől kezdve, a sült, 
párolt, pácolt libán át a ludaskásán és libapörköltön keresztül 
az egész libáig mindenfélét kóstolt, de többen próbálkoztak  
– változó sikerrel – a töltött libanyakkal is. 

Ami minden csapatnál állandó volt, az a jókedv és a jó étke-
ket kísérő, jobbnál jobb itókák. 

A nemes versengésben a második helyezést a Barna 
Ferencné, Harangozó Péterné, Szerémi Ágoston, Gy. Kiss Péterné 
alkotta csapat szerezte meg, míg a tavalyi győztes Balogh Já-
nos, Darida Józsefné, Jambrik Józsefné és Dinya Máté alkotta 
brigád idén a harmadik hellyel volt kénytelen beérni. 

A főzőversenyen készült ételek receptjeit idén is receptfü-
zetben adják majd ki. Kovács Attila

2011-ben is volt nyári tábor az iskolában

Döbrögiék nem sületlenkedtek


