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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Beszámoló a tanulmányi versenyek eredményeiről

Nagy örömmel tudatjuk, hogy idén több ver-
  senyen is kiemelkedő eredményt értek el 

a Szabadkígyósi Általános Iskola diákjai. Április-
ban az alábbi nagyszerű eredmények születtek.

Csicsely Szabolcs a Tudásbajnokság tanulmá-
nyi verseny megyei döntőjén, Békéscsabán, Bio-
lógia tantárgyból 3. helyezést ért el. Felkészítő 
tanára Tóth Éva volt.

Angol nyelvi versenyen haladó kategóriá-
ban Süle Emese 8. osztályos tanuló 5. helyezett 
lett, Csicsely Szabolcs 8. osztályos tanuló 8. he-
lyezést ért el. Kezdő kategóriában Nagy Ivett 6. 
osztályos tanuló 4. helyezett lett. A bajnokságot 
megyei szinten, Békéscsabán rendezték meg. 
Felkészítő tanáruk Andor Szilárd volt.

A Debreceni Művelődési Központ 2017. má-
jus 5-én, a Józsai Közösségi Házban máso-
dik alkalommal rendezte meg a Cívis Országos 
Gyermek és Ifjúsági Népzenei Versenyt, ahol le-
hetőség nyílt a KÓTA Népzenei Minősítés meg-
szerzésére is. A versenyt általános és középisko-
lás tanulók számára hirdették meg. Nagy Ágnes 
és Lehoczki Luca 2. osztályos tanulók Arany mi-
nősítést értek el az Ifjúsági Népzenei Verse-
nyen. Tóth Dusán 6. osztályos tanuló a verse-
nyen Gyémánt minősítést kapott, és a KÓTA-n 
Országos Arany Fokozatot ért el. Felkészítő ta-
náruk Rácz Gyula, a Gyulai Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészeti Iskola citera tanszakának pedagó-
gusa.

Az Általános Művelődési
Központ hírei

Tanulmányi kirándulás

A Békéscsabai Tankerület jóvoltából iskolánk 
minden tanulója és pedagógusa egynapos ki-
ránduláson vehetett részt Lőkösházán, a Bré-
da-kastélyban. A programra autóbusszal érkez-
tünk. Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.

Az Általános Művelődési Központ hírei
ismét szabadon engedtük őket. Guszti bácsitól 
azt is megtudtuk, hogy a sorszámozott gyűrűk-
kel megjelölt madarak megfigyelése, visszafo-
gása vagy megkerülése sokat árul el életükről, 
különösen mozgásukról, vonulásukról. Ezért is 
fontos a gyűrűzés, ami a madaraknak egyálta-
lán nem fáj. Lehetőségünk volt egészen közelről 
megfigyelni ezeket a madarakat és az elenge-
désnél az óvó nénik is segédkezhettek. Búcsú-
zóul Guszti bácsi egy erdei pintyet is kiszabadí-
tott a háló fogságából. Ha valaki látja, jól nézze 
meg, került-e gyűrű a lábára! A madárgyűrűzé-
sen készült képeket az óvoda facebook csoport-
jában tudják megtekinteni.

Tamkó Sirató Károly

Pinty és ponty
Volt egyszer egy ponty.
Úszott, mint a pinty!

Volt egyszer egy pinty.
Repült, mint a ponty!

Együtt mentek...
Úsztak, szálltak, mendegéltek,
tán még most is mendegélnek,
ha a kelő napsugárban
útjuk végére nem értek.

Elöl ment a ponty.
Úszott, mint a pinty!

Utána a pinty.
Repült, mint a ponty!

Általános Művelődési Központ

Megtekintettük a kastélyt, rendhagyó történe-
lem órán vettünk részt, vetélkedőn ügyesked-
tünk. Mindenkit vendégül láttak egy finom 
vacsorára a rendezvénysátorban, majd ezt kö-
vetően megtekintettük a Bréda-kastély falára 
vetített „3D épületvetítést”. A kirándulás összes 
költségét és a szervezést is a Békéscsabai Tan-
kerület bonyolította.

Papírgyűjtés

Hulladékgyűjtés eredménye – 2017. április 28.
osztály kg kg/fő fő helyezés

1. 35,5 2,5 14 4.
2. 998 58,7 17 2.
3. 1047 40,26 26 3.
4. 1057 75,5 14 1.
5. 632 33,26 19 2.
6. 373 26,64 14 3.
7. 278,5 19,89 14 4.
8. 778,5 38,92 20 1.

Május 11-től az iskola udvarán a karbantar-
tó műhely mögötti tárolóba folyamatosan vár-
juk az összenyomott pet palackokat. Így már két 
helyen, az óvodánál és az iskola udvarán is el-
helyezhető a másnak értéktelenné vált, a gyer-
mekek számára viszont pénzt hozó hulladék.

Óvoda

Ismét különleges eseményen vettünk részt óvo-
dásainkkal. A Madarak és fák napja (május 10.) 
alkalmából madárgyűrűzést szerveztünk a gye-
rekeknek, amit a Körös Maros Nemzeti Park ter-
mészetvédelmi őre, Boldog Gusztáv vezetett. 
Guszti bácsi már az érkezésünk előtt kihelyez-
te a madárfogó hálót. Az idén szerencsénk volt, 
mert több kismadár is a háló fogságába esett, 
természetesen csak nagyon rövid időre, mi-
vel Guszti bácsi rendszeresen ellenőrizte a há-
lót. Először egy kékcinege, majd egy fekete-
rigó kapott egy-egy gyűrűt a lábára, ami után 
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Ifjú Török Ferenc és Bús Ilona
történetének folytatása

Folytatás a 4. oldalon.

Tovább folytattam a kutatómunkát Török Fe-
renc és Bús Ilonka tragédiájának kapcsán. 

Azért hoztam most nyilvánosságra a történe-
tüket, mert a tragédia 1942. április 26-án, va-
sárnap délután történt, éppen 75 évvel ezelőtt. 
Többen kérdezték tőlem, mit jelent a „galiba” 
szó. Ez egy régi szó, ami bajt, problémát jelent. 
Kígyóson, amikor a gyerekeket iskolába küldték 
a szülők, figyelmeztették őket, nehogy galibát 
okozzanak. Az akkori idős emberek is galibának 
nevezték ezt a tragédiát. A kutat, ahol a halál-
eset történt, Galiba kútnak nevezték el, a közel-
ben lévő erdőt pedig Galiba erdőnek. Az erdő 
a 40-es évek elején, közepén eltűnt. A hajdani 
vasút dűlőt Galiba dűlőnek nevezték el, mely-
nek a neve még ma is létezik.

Bús Ilonka 1926. augusztus 10-én született, a 
szüleit Bús Istvánnak és Szabó Viktóriának hív-
ták. Török Ferenc 1924. március 30-án született, 
az ő szülei Török Ferenc és László Margit voltak. 
Bús Ilonka és szülei Újkígyóson, az Újköz út 26. 

szám alatt laktak. Azóta a házszámokat és a tel-
keket már többször átrendezték. A Török család 
Békéscsabán, a Kereki tanyákon élt.

Gálffi Zoltán az uradalom pénztárnoka és 
könyvelője volt a József majorban. Bús Ilonka az 
ő gyermekeire vigyázott, vagyis nem cselédlány 
volt, hanem nevelőnő. Gálffi Zoltánné ügyelt ar-
ra, hogy a nevelőnő szép ruhában legyen, mivel 
a gyermekekkel gyakran elő kellett jönni a hoz-
zájuk érkező magas rangú vendégekhez.

Kutatómunkám során megtudtam, hogy áp-
rilis 26-án, vasárnap délután Gálffi Zoltán és fe-
lesége elmentek az újkígyósi moziba, Bús Ilonka 
a három gyermekükkel – két kislánnyal és egy 
fiú val – az újkígyósi József majori lakásban ma-
radt, ő felügyelt rájuk. Török Ferenc szintén a 
moziban volt, azonban meglátta Gálffiékat, és 
elment a lakásukra, hogy találkozzon Bús Ilon-
kával. Innentől kezdve a történet folytatását 
nem ismerjük, azonban azt tudjuk, hogy ezen a 
délutánon történt a kútba ugrás az uradalmi ké-
sőbbi Galiba kútba. Akkoriban hétfői napon volt 
a piac Újkígyóson, és a csendőrök ekkor már ke-
resték a két fiatalt. Elmentek Süli Józsefnéhez 
(született: László Erzsébet), és mint rokonától 
megkérdezték tőle, hol tartózkodhat a két fia-
tal. Nem tudott válaszolni, így a keresés tovább 
folyt. Az ún. Galiba erdőnél egy férfi fácán pász-
torként dolgozott, az volt a feladata, hogy a fá-
cánokat távol tartsa a kukoricavetéstől. Ő látta 
a kút kávájánál a két fiatalt, azonban később el-
tűntek. Amikor a kúthoz ért, meglátta Török Fe-
renc kalapját a kút káváján. Mikor hazament, el-
mondta a családjának, hogy látott két embert 
a kút körül, de eltűntek, pedig nem látta őket 
távozni. Így kerültek a csendőrök a kúthoz. Ki-
rendelték az önkéntes tűzoltóság parancsnokát, 
akinek valószínűleg Fodor volt a családneve. Az 
ő leszármazottait is jó volna felkutatni. A csend-
őrség részéről az esettel kapcsolatos vizsgálatot 
Lenti Lázár csendőr főtörzsőrmester, Marosfi 
János csendőr főtörzsőrmester és Füzesi János 
csendőr őrmester végezték.
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Folytatás az 5. oldalon.

Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2017. április havi határozatai

Folytatás a 3. oldalról.

Megállapították 
a 2016. évi maradvány összegét

A képviselő-testület a 2016. évi maradványt 
mindösszesen 50 495 436 Ft-ban állapította 
meg, és felhasználására a 2017. évi költségve-
tés terhére az alábbi szerkezetben tett javasla-
tot:
•  2017. évi költségvetési

fejlesztések fedezetére: 15 136 400 Ft
•  alaptevékenység

maradványa: 35 359 036 Ft

Jóváhagyták a 2016. évre vonatkozó
összefoglaló belső ellenőrzési jelentést

A képviselő-testület a 2016. évre vonatkozó ösz-
szefoglaló éves ellenőrzési jelentést megismer-
te és azt jóváhagyja.

A Szabadkígyósi Közcélú Nonprofit Kft.
(záró)beszámolóját jóváhagyták

A képviselő-testület, mint a Szabadkígyósi Kö-
zösségi Célú Nonprofit Kft. arra jogosult alapító-

ja úgy döntött, hogy a végelszámoló gondosko-
dik a Kft. (záró)adóbevallásainak megküldéséről 
a helyi és országos adóhatóságok felé. A képvi-
selő-testület jóváhagyta a Kft. vagyonfelosztási 
javaslatát, valamint a (záró)beszámolóját.

A Barátság Nyugdíjas Klub
támogatásáról döntöttek

A képviselő-testület a Szabadkígyósi Barátság 
Nyugdíjas Klub számára a klub fennállásának 
25. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség 
megrendezésére 200 000 Ft-os vissza nem térí-
tendő támogatást nyújt előfinanszírozással, to-
vábbá felhatalmazta a polgármestert a támoga-
tási szerződés megkötésére és aláírására.

20. Szupermaraton,
Kerékpáros és Görkori Túra
támogatásáról határoztak

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 20 000 
Ft-tal támogatja a Békéscsabai Atlétikai Club 

Ifjú Török Ferenc és Bús Ilona
történetének folytatása

A korábbi cikkemmel kapcsolatban érdeklő-
dők és segíteni szándékozók is megkeres-
tek. Wolfarth Antal felajánlotta, hogy ingyen 
ad akác pallókat a kút kávájához, azokat meg 
is munkáltatja, és az összeszereléséhez ács-
mestert is biztosít. Szükség lenne kútágasra, 
kútgémre és kútostorra, melyhez a lakosság 
segítségét szeretném kérni. A hajdani kút fel-
kutatásában segítséget ígért id. Virók Antal sza-
badkígyósi lakos. A kút kitisztításához, azaz a 
föld kimarkolásához is vállalkozót keresek, aki 
segítene. Békéscsabáról Szelekovszki László, a 
helyi helytörténeti kutató fogja elkészíteni az 

emléktáblát leírással, fényképpel. Ez egy állvány 
lenne, melyet a kút közelében kívánunk elhe-
lyezni, hogy az oda kilátogatóknak információ-
val szolgáljon. A még élő hozzátartozók, leszár-
mazottak úgy tudják, hogy Újkígyóson, a Szent 
Imre telepen volt egykori temető mellett talál-
ható az elhantolt személyek sírhelye, ugyanis az 
öngyilkosságot elkövetőket az egyház tanítása 
szerint csak kerítésen kívül lehetett eltemetni. 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy e témakörben 
interjút adtam a helyi tévében, és természete-
sen állok a lakosság rendelkezésére.

HANKÓ JÓZSEF
helytörténeti kutató



www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com

– 5 –

Folytatás a 4. oldalról.

Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2017. április havi határozatai

által 2017. május 20–21-én megrendezésre ke-
rülő 20. Szupermaraton, Kerékpáros és Görko-
ri Túrát.

„Inkubátorházak fejlesztése” című pályázat
benyújtásáról döntöttek

A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályá-
zatot nyújt be az „Inkubátorházak fejlesztése” 
című, TOP-1.1.2-16 kódszámú pályázati felhí-
vásra.
Felhatalmazta a polgármestert a pályázati do-
kumentációk elkészíttetéséhez és a pályázatok 
benyújtásához szükséges intézkedések megté-
telére, valamint a pályázattal kapcsolatban a 
Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal kötte-
tendő Konzorciumi Együttműködési Megállapo-
dás aláírására.

Aleksa Istvánné bérleti szerződéseinek
felmondásáról, és az új bérleti szerződések

megkötéséről határoztak

A képviselő-testület döntése alapján Szabadkí-
gyós Község Önkormányzata (mint Bérbeadó) 
és Aleksa Istvánné egyéni vállalkozó (mint Bér-
lő) között létrejött, 2016. január 4-én kelt bérle-
ti szerződéseket 2017. április 30. fordulónappal 
közös megegyezéssel megszüntetik.
Szabadkígyós Község Önkormányzata 2017. má-
jus 1-jétől – tekintettel arra, hogy ez munkaszü-
neti nap –, a gyakorlatban 2017. május 2-től 
határozatlan idejű Bérleti szerződést köt a két 
bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanra, an-
nak épületére és helyiségeire, a közös meg-
egyezéssel megszüntetett bérleti szerződések 
tartalmával azonos tartalommal, az alábbi szer-
vezettel:

Cégnév: PRÍMA DRESSZ Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Rigó u. 14/2.

Cégjegyzékszám: 04-09-011579
Adószám: 23863671-2-04

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert, az új bérleti szerződések aláírására.

Meghatározták
a Szociális Alapszolgáltatási Központ 

intézményi térítési díjait
ellátásonként

A képviselő-testület a fenntartásában működő 
Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményi 
térítési díjait ellátásonként az alábbiképpen ál-
lapította meg:

Étkeztetés:
• Intézményi térítési díj: 526 Ft/adag

Házi segítségnyújtás:
•  Személyi gondozás esetén,

intézményi térítési díj: 383 Ft/fő/óra
•  Szociális segítés esetén,

intézményi térítési díj: 783 Ft/fő/óra

A RO-HU Románia–Magyarország
Határon Átnyúló Együttműködési Program

2014–2020 pályázat kapcsán meghozott
25/2017. (III. 30.) Kt. határozatot

módosították

A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályá-
zatot nyújt be a RO-HU Románia–Magyaror-
szág Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2014–2020 pályázati felhívásra. Továbbá ko-
rábban meghozott 25/2017. (III. 30.) Kt. hatá-
rozatát, az abban szereplő, a pályázat megvaló-
sításához szükséges önerő vonatkozásában az 
alábbiképp módosította:
A pályázat megvalósításához szükséges 13 233 
Euró (cca. 4 102 075 Ft) összegű önerőt 2017–
2018-as költségvetése terhére biztosítja.
Felhatalmazta a polgármestert a pályázati do-
kumentációk elkészíttetéséhez és a pályázatok 
benyújtásához szükséges intézkedések megté-
telére.
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Ingyenes tanácsadás 
rászorulók részére

KÖZLEMÉNY

Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület

Web: www.bankikarosultak.hu
E-mail: valsagkezeles2008@gmail.com
Telefon: 70/253-2910, 70/432-8868.

Az egyesület a nehéz helyzetbe került vagy el-
adósodott családok részére nyújt segítséget in-
gyenes tanácsadással. Amennyiben lakhatása 
veszélybe került, végrehajtás alá vonták, vagy 
hitelezőjével peren kívüli egyezségre törekszik, 
keresse Egyesületünket.

Betegút Egyesület
(Betegsegítő Tanácsadó Központ)
Web: www.betegutegyesulet.hu

E-mail: betegutegyesulet@gmail.com
Telefon: 70/389-4178, 70/884-5879.

Problémás, nehezen kezelhető egészségügyi 
helyzetek kezelése.Várólista kezelés, diagnosz-
tikai lehetőségek, konzíliumszervezés, külföldi 
gyógyszerbeszerzés, jogsegélyszolgálat, stb. Az 
egyesület a Senior szolidaritási egészség prog-
ramja, időskorúak részére további plusz segít-
séget is biztosít (egészségügyi, szociális kérdé-
sekben).

Civil Szervezetek segítsége a lakosság részére.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy az 
FGSZ Földgázszállító Zrt. 2017. június 6-án 10–
14 óra közötti időszakban Szabadkígyós telepü-
lésen összes m³/h névleges teljesítményű gáz-
mérővel rendelkező felhasználókat érintően az 
üzemeltetésében lévő földgázszállító/földgáz-
elosztó rendszeren gázszolgáltatási szünettel 
járó karbantartási munkát végez. Tisztelettel 
kérjük az érintett Felhasználókat, hogy a ve-
szélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavar-
talan újraindítása érdekében a fenti időszakban 
a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gáz-
vételezést szüneteltetni szíveskedjenek. Megér-
tésüket köszönjük!

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

A jó idő beköszöntével egyre többen kerékpároz-
nak, és a kétkerekűek felkelthetik a tolvajok fi-
gyelmét. A kerékpárlopáshoz néhány másodperc 
is elegendő. Azonban kellő óvatossággal és meg-
felelő védelmi eszközök és módszerek alkalmazá-
sával ezeknek a bűncselekményeknek egy része 
megelőzhető. A kerékpár védelméről elsősor-
ban a tulajdonosnak kell gondoskodnia. A lopá-
sok megelőzése érdekében kérjük, fogadja meg 
tanácsainkat: Ha utcán, lépcsőházban őrizetle-
nül hagyja kerékpárját, mindig zárja le! • Rövid 
időre, például gyors bolti vásárlás, vagy egy lot-
tó feladásának idejére se hagyja a kerékpárt úgy 
őrizetlenül, hogy nem zárja le. • Lehetőség sze-
rint ne elhagyatott, sötét helyen támasszák le 
kerékpárjukat. • Miután lezárták a kerékpárt, a 
kosárban, csomagtartón, kormányon ne hagyja-
nak semmit! • A kerékpárt tanácsos valamilyen 
stabil tárgyhoz, kerítéshez, kerékpártárolóhoz, 
vagy egy fához zárni. • A kerékpár értékének mi-
nimum 10%-át érdemes biztonsági zár vásárlásá-
ra költeni.• Használjon többféle zárat, a jobb mi-
nőség nagyobb védelmet jelent. • Jegyezze fel a 
kerékpár egyedi azonosítására alkalmas ismerte-
tő jegyeit (pl: típus, szín, vázszám, esetleges sé-
rülések, stb.). • Lehetőség szerint regisztráltassa 
kerékpárját a „BikeSafe” programban. A rend-
szer lopás esetén megkönnyíti a felderítést. • Ha 
kerékpárját ellopták, mindenképp tegyen beje-
lentést a rend őrségen!

A kerékpár biztonságánál csak a biztonságos
kerékpározás a fontosabb!

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság


