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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Ifjú Török Ferenc és Bús Ilona története
Újkígyós már több éve nagy sikerrel rendez ún. 
Galiba-napokat. Több újkígyósi, valamint sza-
badkígyósi embertől kérdeztem, hogy a galiba 
szó mit jelent, és a rendezvényre miért ezt a ne-
vet használják, de erre senki nem tudott választ 
adni. Több mint 50 évnyi kutatás után 1964-
ben szereztem tudomást arról, hogy Szabad-
kígyós község közelében volt egy uradalmi gé-
mes kút. A kutat kb. 1810 után építették. Nagy 
vízhozamú kút volt, annak átmérője 2 méter 
volt. Meg kell említeni, hogy a kút annak ide-
jén egy ún. vasút dűlő mellett volt, ugyanis me-
zőgazdasági kisvasút haladt el déli irányba a 
Birkaszíni juhtelepre, valamint 1917 után a Fri-
gyes-majorig terjedt. A kisvasúton mezőgazda-
sági termékeket, főleg cukorrépát szállítottak a 

szabadkígyósi, akkori ókígyósi vasútállomásra. A 
mezőgazdasági kisvasút 1945 után megszűnt, a 
síneket felszedték, csak a töltés maradt meg. A 
dűlőt elnevezték Galiba útnak. Ennek az a ma-
gyarázata, hogy kb. 1941-ben a fenti kútba egy 
szerelmes fiatal pár beugrott, és öngyilkosok 
lettek. A fiút Török Ferencnek hívták, és a 18. 
életévét töltötte be, míg a leányt Bús Ilonkának 
hívták, aki akkor 15 éves volt. A házasságukat 
a leány édesanyja ellenezte. Végelkeseredésük-
ben öngyilkosok lettek.

Előző este, szombati napon a Bacsa-féle csár-
dában egy bálban voltak, onnan azonban eltűn-
tek. A Bús és a Török család kereste őket, majd 
végül az újkígyósi csendőrőrshöz fordultak se-
gítségért. A csendőrség a fiatalok hozzá tartozó 
rokonait felkereste, és hollétük után érdek-
lődött, de az adatszerzés nem vezetett ered-
ményre. Egy hétfői napon az őrsre bejelentés 
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Ifjú Török Ferenc és Bús Ilona története

érkezett, hogy a vasút dűlő melletti kút kává-
ján van egy kalap. Ez valószínű Török Ferencé 
lehetett. A kútban ekkor még nem láttak hullá-
kat, mivel a víz nem vetette őket fel. Amikor a 
víz a hullákat a víz tetejére hozta, akkor látták 
meg, hogy valaki, vagy valakik a vízbe fulladtak. 
A csendőrség kirendelte az újkígyósi önkéntes 
tűzoltóságot, és a tűzoltó parancsnok létrán le-
ment a kútba, és kötél segítségével azokat ki-
emelték. A hozzátartozók is a helyszínre ér-
keztek, és ekkor állapították meg, hogy a férfi 
azonos Török Ferenccel, és a leány azonos Bús 
Ilonkával. A község fogataival külön-külön el-
szállították őket Újkígyósra. A katolikus vallás 
szertartásai szerint nem lehetett őket eltemet-
ni a temetőn belül, hanem a temető kerítésén 
kívül lettek elhantolva, úgy, hogy a temető nyu-
gati végén volt Török Ferenc sírja, míg a temető 
keleti oldalán volt Bús Ilona sírja.

Felkutattam a hozzátartozókat, Török Ferenc 
testvérei, Mohácsi Andrásné (Török Mária) és 
Göcző Andrásné (Török Margit) időközben már 
elhunytak. Erről az eseményről beszámoltak 
nekem, részletesen elmondták az összes körül-
ményt. Jelenlegi hozzátartozók Benkó Józsefné 
(Mohácsi Ilona) és annak nővére, Marton Sán-
dorné (Mohácsi Mária) megengedte azt, hogy 

hozzátartozójukról írjunk, és részükre emlék-
helyet létesítsünk. Marton Sándorné (Mohácsi 
Mária) őrzi néhai Török Ferenc fényképét. Bús 
Ilona fényképének felkutatása a meglévő hoz-
zátartozóknál folyamatban van. Bús Ilonkának 
egyik öccse még ma is él, a telekgerendási idő-
sek otthonának lakója. A katolikus egyháznál 
szükség lesz a halotti anyakönyv megtekintésé-
re a pontos adatok miatt. Fel kell kutatni az ak-
kori önkéntes tűzoltóság parancsnokát is. Ter-
vem, hogy a betemetett kutat újra bontsuk fel, 
és állítsuk vissza a hajdani gémes kutat. A kút 
gémje nyugati irányba mutatott, míg a kúthoz 
tartozó vályú pedig déli irányba. Valentinyi Já-
nos ácsmester vállalta a kút felépítését. Terve-
zek egy emléktáblát állítani a kút mellé az egy-
kori „Rómeó és Júlia” esetét leírni. Török Ferenc 
sírját meg tudja mutatni Benkó Józsefné, mivel 
gyerekkorában a sírra virágot hordtak. A sírt is-
mét fel lehetne hantolni, és kereszttel meg le-
hetne jelölni. Bús Ilonka sírja jelenleg még nem 
ismert. Összefoglalva: a Galiba-napok e két fia-
tal emlékére szolgál. Megjegyzem még, hogy 
50 évvel ezelőtt olyan emberekkel volt lehető-
ségem beszélni, akik a két fiatalt ismerték, és 
ők már azt mondták, hogy a földjük a Galiba út 
mellett volt.

HANKÓ JÓZSEF
helytörténeti kutató

Az általános iskolai beíratás időpontja:
2017. április 20-án 8–19 óráig és
          április 21-én 8–18 óráig
az Általános Iskola titkárságán.

Felvételi körzet: Szabadkígyós település közigaz-
gatási területe.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szüksé-
ges iratok:
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
•  a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány,

•  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség meg-
létét tanúsító igazolás.

Az óvodai beíratás időpontja:
2017. április 24-én 8–16 óráig és
          április 25-én 8–12 óráig
az óvodavezetőnél.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a 
gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

• Folytatás az 1. oldalról •
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nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a 
következők:
•  a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és 

lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
•  a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•  nem magyar állampolgárság esetén az ország 

területén való tartózkodás jogcímét igazoló 
okirat,

•  sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét 
igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakér-
tői vélemény, gyermekvédelmi kedvezmény-
ről szóló határozat stb.).

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év 
első napja 2017. szeptember 1. (péntek). A 
nevelési év utolsó napja 2018. augusztus 31. 
(péntek).

A bölcsődei beíratás időpontja:
2017. április 24–25-én 8–15 óráig
az óvoda épületében lévő bölcsődében.

A beíratkozáshoz az óvodai beíratásnál szüksé-
ges dokumentumokat kell hozni.

  

   Február 24-én volt a farsang az iskolában. A 
gyerekek nagyon ötletes jelmezekbe öltöz-
tek be. Kovács Dorottya tanárnő vezetésé-
vel színvonalas táncbemutatókat, jelenete-
ket láthattunk. A jelmezes felvonulás végén 
lufieső árasztotta el a jelmezeseket.

   A Békéscsabai Tankerületi Központ támoga-
tásával újrafestették a tornatermet, a folyo-
sót, és a tornateremhez tartozó öltözőket.

   Süle Józsefné javaslatára a Kígyósi Értéktárba 
került a „Kígyósi Vályogvetés”.

   Az idei papír- és PET-palack gyűjtés az is-
kolában várhatóan április végén lesz. Kér-
jük, hogy segítsék a gyermekek munkáját, 
és ajánlják fel a felesleges papírt és PET-pa-
lackot a gyerekeknek. Az így befolyt összeget 
családi napra fordítja a Diákönkormányzat.

   Étkezési térítési díj befizetése az IKSZT-ben: 
április 10. és 13., május 15. és 18., június 12. 
és 15.

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

A megyei I. osztály legapróbb településének fel-
nőtt labdarúgó csapata január 31-én megkezd-
te a felkészülést a 2016–17-es bajnokság tavaszi 
felére. A felkészülés során győzelmet arattunk 
a Békéscsabai Előre U19-es, a Gyomaendrőd 
és Jamina felnőtt csapatai ellen, illetve győz-
tünk a Békés Megyei Kupa keretei között meg-
rendezésre került Kaszaper elleni mérkőzésen 
10:0-ra. A téli felkészülés során megnyertük a 
megyei csapatok részére kiírt kondorosi terem-
labdarúgó bajnokságot is. Az első körben rög-
tön a Jamina SE csapatát fogadjuk a kitűnően 
előkészített szabadkígyósi sportpályán, remél-
hetőleg minél több néző előtt.

Összességében elmondható, hogy az egyesü-
let csapatai a kisebbektől a legnagyobbakon át 
az öregfiúkig zökkenőmentesen túljutottak a té-
li pihenőn, és kezdik felvenni a versenytempót 
a különböző bajnokságokon. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a Polgárőr Egyesület és Balogh 
András elnök úr őszi támogatását, amellyel biz-
tosították a hazai mérkőzéseink lebonyolítását, 
továbbá szeretnénk megköszönni, hogy Szabad-
kígyós Képviselő-testülete és Balogh József pol-
gármester úr továbbra is a sport mellett áll, és 
támogatást biztosítanak számunkra a csapata-
ink versenyeztetéséhez.

MURVAI DÁVID

Beszámoló a Szabadkígyósi Szabadidő SC eredményeiről

A legkisebb újra az élre vágyik

• Folytatás a 2. oldalról •
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Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2017. február havi határozatai
A 120. számú vasútvonal,

Békéscsaba–Lőkösháza szakasz fejlesztésével
kapcsolatos döntést hoztak

A képviselő-testület egyhangú döntése, hogy 
ebben a formában nem támogatja Szabadkí-
gyós településrendezési tervének módosítá-
sa iránti kérelmet, csak abban az esetben, ha a 
4431-es közút és a Békéscsaba–Lőkösháza vas-
útvonal keresztezésében Szabadkígyóson kü-
lönszintű átkelőhely megépítése fog történni.

Szabadkígyós Község Önkormányzat
új Közbeszerzési Szabályzatát

elfogadták

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Sza-
badkígyós Község Önkormányzatának Közbe-
szerzési Szabályzatát. Jelen Közbeszerzési Sza-
bályzat elfogadásával a korábban 23/2015. (III. 
30.) sz. Kt. határozattal jóváhagyott Közbeszer-
zési Szabályzat hatályát vesztette.

A „SZABADKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány
Alapító Okirata módosult

A képviselő-testület a „SZABADKÍGYÓSÉRT” 
Közalapítvány Alapító Okirat módosítását, s így 

az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot jóvá-
hagyta. Az Alapító Okirattal kapcsolatos továb-
bi feladatok végrehajtására a jegyzőt kérte fel. 
A határozati javaslatot egyhangúan fogadták el 
a képviselők.

Megye Futás 2017

A képviselő-testület egyhangúan úgy döntött, 
hogy támogatja a Szabadkígyóst is érintő Me-
gye Futás esemény megrendezését.

Urnafal építéséről döntöttek 

A képviselő-testület döntése alapján az urna-
fal megépítésének költsége beépítésre került az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe. Mind 
a hét képviselő igennel szavazott az urnafal te-
metőben történő megépítéséről szóló határoza-
ti javaslatra.

Megvitatták a gyermekétkeztetés
térítési díjait

A képviselő-testület megvitatta a gyermekét-
keztetés térítési díjait, és egyhangúan úgy dön-
tött, hogy a 2017. évben a díjakat változatlanul 
hagyja.

Megye Futás 2017
2017. március 28. és április 8. között kerül meg-
rendezésre a „Megye Futás 2017” elnevezé-
sű esemény, mely Szabadkígyóson is áthalad. 
Az esemény célja a futás és az egészséges élet-
mód népszerűsítése, valamint, hogy olyan sze-
mélyeket találjunk, akik a későbbiekben is szer-
veznének közös futásokat. Az esemény Békés 
megye 52 települését érinti, ez 12 nap alatt 
580 lefutott kilométert jelent. Célunk, hogy a 
futás örömét minél több gyermek és felnőtt 

megtapasztalja, és lehetőség van arra is, hogy 
ezen az eseményen nagyobb tömeg jelen-
jen meg. A Megye Futás idén utolsó állomás-
ként érinti Szabadkígyóst. A futás az Újkígyós–
Szabadkígyós szakaszon a tervek szerint április 
8-án, szombaton 13.20–13.45 óráig tart, majd 
14.05 órakor indul a befutó Szabadkígyósról Bé-
késcsabára.

TÓTH LÁSZLÓ
Futónagykövet
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SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSE
A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy 
a jó idő és a tavasz beköszöntével ugrásszerű-
en megnő a szabadtéri tűzesetek száma. Hétvé-
géken, a kellemes tavaszi időjárás miatt sokan 
szívesen végeznek kerti munkákat. Gyakori-
ak a szabadtéri főzések és a növényi hulladék-
égetések. A tél folyamán elszáradt növényi hul-
ladékok, kiszáradt fák, valamint szeles időjárás 
azonban különösen kedvez a szabadtéri tüzek 
terjedésének, amelyek a korábbi években Bé-
kés megyében is több ezer hektárnyi területet 
perzseltek fel. Az év ezen időszakában a tűzol-
tóságok vonulási statisztikájában drasztikusan 
megemelkednek az ilyen beavatkozások számai, 
a megye tűzoltó egységei megerősített szolgá-
lattal dolgoznak.

A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, 
hogy fokozottan figyeljenek a tűzesetek meg-
előzésére. Legyenek tekintettel az esetlegesen 
érvényben lévő tűzgyújtási tilalomra és az ér-
vényben lévő tűzgyújtási szabályokra. Fontos, 
hogy külön szabályok vonatkoznak a belterüle-
ten végzett szabadtéri égetésre és a jellemzően 
külterületen végzett irányított égetésre. A bel-
területi szabadtéri égetést az önkormányzatok 
helyi rendelettel szabályozzák, az irányított ége-
tés illetékköteles tevékenység, az Országos Tűz-
védelmi Szabályzat, és a levegő védelméről szó-
ló kormányrendelet szabályozza.

A szabadtéri égetés szabályairól:
Az esetek 99 százaléka emberi gondatlanságra 
vezethető vissza. Az időnként jelentős kárral já-
ró tüzek megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk 
a szabadtéri égetés szabályaival:
•  Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulla-

dékot égetni, ahol ezt az önkormányzat ren-
deletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak 
a rendeletben meghatározott időben szabad 
égetni.

•  Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhul-
ladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor a 
tűzgyújtás tilos.

•  A külterületi tarlóégetést és vágott növé-
nyek égetését a munkálatok előtt tíz nappal 

engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédel-
mi kirendeltséggel.

•  A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagy-
juk felügyelet nélkül és minden esetben gon-
doskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyag-
ról.

•  Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas 
kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, 
amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt 
tudunk tartani.

•  Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az 
égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal 
sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget zöld-
hulladékot, hogy azt nem engedélyezi önkor-
mányzati rendelet, vagy nem a rendeletben 
meghatározott időben végzi, az 20 ezer forint-
tól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat. 
Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 
ezer forinttól fél millió forintig terjedő bírságra 
számíthat. Ha az égetés során akkora tűz kelet-
kezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoz-
nia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjed-
het a bírság. BÉKÉS MEGYEI

KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG

Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2015. márciusi soros ülésén meg-
alkotta 6/2015. (III. 30.) önkormányzati ren-
deletét az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó helyi szabályokról.

A rendelet legfontosabb betartandó szabályai:

5. §

(1)  Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése – 
vasárnap és ünnepnapok kivételével – már-
cius 1-jétől április 30-ig, október 1-jétől no-
vember 30-ig hétfőtől szombatig naponta 
18.00–21.00 óra között engedélyezett, más 
napon és időpontban az égetés tilos.

• Folytatás a 6. oldalon •



Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Szabad-
kígyós településen 2017. április 12-én a víz-
torony, április 17–18. között a hálózat mo-
satását végezzük.
A fenti napokon nyomáscsökkenés, esetle-
ges vízhiány várható.

ALFÖLDVÍZ ZRT.

RUHAOS Z TÁSRUHAOS Z TÁS
Ezúton tájékoztatjuk a lakosokat, hogy már-
cius 30-án ruhaosztást tartunk a Családse-
gítő Szolgálatnál 9–16.30 óráig.

SÜLINÉ FORRÓ ZSUZSANNA

SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSE

(2)  Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen 
szeles időjárás esetén.

(3)  Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban 
sem végezhető égetés a település területére 
is érvényes, központilag elrendelt tűzgyúj-
tási tilalom ideje alatt.

(7)  Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot 
(nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüze-
lést végző túlzott füst-, illetve koromképző-
dés esetén köteles a tüzet eloltani és leve gő-
szennyezést megszüntetni.

(8)  Egyszerre nagyobb mennyiségű – előre lát-
hatólag 1 órát meghaladó égetési időt 

igénylő – avar és kerti hulladék elégeté-
si szándék esetén a szomszédokat tájékoz-
tatni kell az égetés várható időpontjáról és 
tartamáról. Az égetés egy alkalommal maxi-
mum 3 óráig tarthat.

A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, 
illetve a növénytermesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladék szabadtéri égetését min-
den esetben előzetesen engedélyeztetni kell a 
területileg illetékes katasztrófavédelmi kiren-
deltséggel. Az ezzel kapcsolatos kérvényt, a te-
vékenységet megelőzően legalább tíz nappal kell 
benyújtani a katasztrófavédelmi kirendeltséghez.
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• Folytatás az 5. oldalról •

TTÁJÉKOZTATÁSÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk az egyéni vállalkozókat 
és őstermelőket, hogy a helyi ipar-
űzési adó benyújtásának határideje:

2017. május 31.
A nyomtatvány letölthető
a www.szabadkigyos.hu honlapról.

Továbbá felhívjuk azon egyéni vál-
lalkozók és őstermelők figyelmét, 
akik tevékenységüket megszüntet-
ték, hogy záró bevallást kell benyúj-
taniuk.
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