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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

HANKÓ JÓZSEF EMLÉKÉRE
2019. június 7-én el-
hunyt településünk 
megbecsült polgára, 
Hankó József nyugal-
mazott pénzügyőr őr-
nagy. Borozsgyánban 
született gazdálkodó 
szülők gyermekeként. 
Gyermekként volt al-
kalma megismerni az 
egyszerű emberek éle-
tét. Felnőttként a pénz-
ügyőri hivatást válasz-
totta. Szabadkígyósra a 
házassága révén került. 
Felesége a helyi szár-
mazású Frontó Erzsé-
bet lett.

Hankó József egész 
élete az aktivitás jegyé-
ben zajlott. Aktív volt a 
munkájában, aktív volt 
képviselőként és aktív 
volt helytörténeti kuta-
tóként. Amit kutatott, 
amit tudott, azt szíve-
sen publikálta. Amit még nem írt meg, azt saj-
nos most már magával vitte. Szenvedélye volt 
a múltunk feltárása. Hihetetlen tehetsége volt 
a történelemtudományhoz. Hatalmas lexikális 
ismeretanyaggal rendelkezett helytörténeti és 
magyar történelmi területen egyaránt. Dolgoza-
tot készült megjelentetni a magyar szabadság-
harc bukásának 170. évfordulója alkalmából. 
Ezt azonban már nem engedte meg a rövidre 
szabott ideje.

De írt korábban Görgeiről és a szabadsághar-
cunk megyei történéseiről is. Könyvei jelentek 
meg Hankó Józsefnek a Wenckheim család tör-
ténetéről, a lovakról, a csendőrségről. Munkáit 
mindig komoly kutatás előzte meg azért, hogy 
a leírt anyag pontos ismereteket közöljön az ol-
vasókkal. Élmény volt vele beszélgetni azokról a 

témákról, amikben ép-
pen dolgozott. Szívesen 
és lelkesen beszélt akár 
az utcán, akár a rádió-
ban, televízióban adott 
elő.

Szakmailag hasz-
nos tanácsokat adott 
az embereinknek ak-
kor, ha a lipicai lovak-
ról beszélt. Ismereteit 
a lovakról még otthon-
ról eredeztette, hiszen 
a Hankó család elismert 
lótenyésztő família volt.

Sok értékes anya-
got, ismeretet hagyott 
ránk, hisz írt Ókígyós-
ról, Apátiról, a József 
majorról, Frigyes ma-
jorról, kutatta az Anna 
major és az Oprádó 
(Makkoshát) történe-
tét is. Írt arról, hogy mi-
lyen járványok tizedel-
ték az elődeinket, de 

már nem tudhatjuk, mit kutatott volna, ha hosz-
szabbra szabja élete gyertyáját a Mindenható.
Kedves Hankó József Barátom!
Fáj, hogy itthagytál bennünket. Hiányozni fog 
személyiséged, munkád és az a sok ismeret, 
amit az elmédben magaddal vittél. Nyugodj bé-
kében! Emlékedet tisztelettel őrizni fogjuk.
Könyvei:
•  Lovak és lovasok Békés megyében

(1. és 2. kötet)
•  Két évszázad a Wenckheim családdal
•  Békés megyei vadászati almanach
•  A magyar királyi csendőrség csonka

két évszázada
•  Pénzügyőrök lapja (társszerző)

BALOGH JÓZSEF
polgármester
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Hogyan választottunk mi a múlt hónapban?

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A 2019. május 26-án lezajlott európai parla-
  menti választások során (a nem hivatalos 

végeredmény szerint) a tíz településből – Bé-
késcsaba, Csabaszabadi Csorvás, Gerendás, Két-
egyháza, Kétsoprony, Kondoros, Szabadkígyós, 
Telekgerendás, Újkígyós – álló Békés megyei 
1. számú országgyűlési egyéni választókerület-
ben a választópolgárok mintegy 42,4 százaléka 
vett részt a voksolásban. Ez az eredmény kö-
zel azonos az országos részvételi adatokkal. A 
Fidesz-KDNP a százalékos értékeket tekintve, a 
választókerületben nagyobb mértékű támoga-
tást kapott, mint a tavaly áprilisi országgyűlési 
választásokon.

Az eredményeket Herczeg Tamás, a Fidesz 
egyéni országgyűlési képviselője, a Békés me-
gyei 1. számú választókerület elnöke értékelte:

– Az európai uniós választások magyarországi 
történetében még soha nem volt ilyen magas 
a részvételi arány. Ezért köszönetet mondok 

valamennyi választópolgárnak, aki részt vett a 
választáson. Köszönöm továbbá, hogy a szava-
zók többség támogatja a kormánypártok eu-
rópai politikáját. A tegnapi választáson az Eu-
rópai Parlamentbe jutott mind a huszonegy 
magyarországi képviselőnek, az ország érde-
keit szolgáló jó és eredményes munkát kívánok 
– fogalmazott Herczeg Tamás. Az országgyűlési 
képviselő hozzátette: – Tegnap még az európai 
parlamenti választásokra figyeltünk, ma már a 
Magyar Parlamentben kezdődött újabb munka-
nap. A két napos ülés napirendi pontjai között 
szerepel, a kormány Családvédelmi Akciótervé-
nek részét képező nagyszülői gyermekgondo-
zási díj bevezetésének a tárgyalása. A javaslat 
parlamenti, általános vitájára várhatóan kedd 
délelőtt kerül sor.

Békéscsaba, 2019. május 27.
Malatyinszki András

sajtófőnök

Pártok neve Szavazók száma %
FIDESZ-KDNP 441 53,26
DK 123 14,86
JOBBIK 83 10,02
MOMENTUM 51 6,16
MI HAZÁNK 46 5,56
MSZP-PÁRBESZÉD 40 4,83
MKKP 26 3,14
LMP 11 1,33
MUNKÁSPÁRT 7 0,85

BALOGH JÓZSEF
polgármester

Fontos hír a politikából!

A kormánypárt megyei választmánya Herczeg
  Tamás országgyűlési képviselőt választotta 

meg elnökének. Alelnök lett Zalai Mihály, Hanó 
Miklós, dr. Mokán István és Csurka Péter. A Fi-
desz Országos Választmányába küldöttként vá-

lasztották meg Balogh Józsefet, Szabadkígyós 
polgármesterét, Bere Károlyt, Füzesgyarmat 
polgármesterét, Dankó Béla országgyűlési kép-
viselőt és Simonka György országgyűlési képvi-
selőt.
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Idén sebességet váltunk

Ősszel átadják az M44 gyorsforgalmi út
62 km-es szakaszát

Békés megye szempontjából az elmúlt évtize-
  dek legjelentősebb fejlesztése az M44 gyors-

forgalmi út építése. A beruházás alapjaiban vál-
toztatja meg a térségben élők közlekedését, és 
új lendületet ad a gazdasági fejlődésnek. A Ti-
szakürt–Kondoros közötti, 62 km-es szakasz épí-
tése a befejezéséhez közeledik. A gyorsforgalmi 
út készültségi fokáról Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselőt, valamint képviselőtársait, Dankó 
Bélát és dr. Kovács Józsefet a NIF Zrt. igazgatója, 
Pántya József tájékoztatta a májusi bejáráson.

– Arra, hogy egyszerre egy ilyen 
hosszú útszakaszt adjanak át Ma-
gyarországon, még nem volt példa 
– fogalmazott Herczeg Tamás a Ti-
szakürt–Kondoros közötti szakasz 
tervezett őszi átadásával kapcsolat-
ban. Hozzátette, a munka nem áll 
meg, folytatódik a gyorsforgalmi út 
építése Békéscsaba felé, illetve a Ti-
sza vonalától Kecskemét irányába. 
Az ország gyűlési képviselő azt is el-
mondta, az M44 megépítése nagy 
mértékben hozzájárulhat, hogy Békés megye le-
szakadása mérséklődjön; a térség ezáltal bekap-
csolódhat az ország gazdasági vérkeringésébe. 
A bő másfél év múlva elkészülő, 5,2 km-es für-
jesi elkerülővel a Dél-Békés irányából érkezők 
közvetlenül becsatlakozhatnak a gyorsforgalmi 

útba, így tehermentesül Békéscsaba az átmenő 
forgalomtól, és a közlekedés is felgyorsul.

A bejárás során Pántya József útfejlesztési 
igazgató kijelentette a Tiszakürt-Kondoros sza-
kasz készültségi foka meghaladja a kilencvenöt 
százalékot, így annak átadása ez év őszén meg-
történik. Nem kell sokat várni a Kondoros-Bé-
késcsaba közötti, 18 km-es szakasz befejezésére 
sem; az ütemezési tervek szerint egy év múlva 
ezt is birtokba vehetik az autósok. A fejlesztés 
utolsó részeként megépül a fürjesi elkerülő, 

amely az M44-est, a Békéscsabáról 
Csanád apáca irányába haladó 4432 
jelű közúttal köti össze. Így a Dél-Bé-
kés felől (például Csabaszabadi, Ge-
rendás, Újkígyós) közlekedők közvet-
lenül érhetik el a gyorsforgalmi utat, 
nem kell áthaladniuk a megyeszék-
helyen. Az 5,2 km-es, párhuzamosan 
szerviz- illetve kerékpárúttal épülő út 
kivitelezőjének kiválasztása jelenleg 
közbeszerzési eljárás keretében zaj-
lik. A szerződéskötés után még idén 
megindulhat a munka, amelynek el-
készülési határideje 2012. január 31.

Az M44 átadásával nem csak Békéscsaba, de 
az egész térség fejlődése vehet új lendületet. A 
megyeszékhelyet környező településekről 15-
20 percen belül elérhetővé válik az a gyorsfor-
galmi út, amely közel egy órával lerövidítheti a 
menetidőt Budapestre.
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Folytatás az 5. oldalon.

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. május havi döntéseiről

Az iskola hírei
2019. június 15-én tartottuk a ballagással egy-
bekötött évzáró ünnepséget, mely alkalomból 
az alábbi kitűnő és jeles tanulók részesültek el-
ismerésben:
1. osztály

Kitűnő tanulmányi munkájáért: Dobróczki 
Donát Zoltán, Vantara Vivien Zsófia.

2. osztály
Jeles tanulmányi munkájáért: Ekker Dávid, 
Nagy Ádám, Tóth Izabella.
Jó tanulmányi munkájáért: Bohus Henrietta, 
Holecska Gábriel Ákos Áron.

3. osztály
Kitűnő tanulmányi munkájáért: Horváth Já-
nos, Pelyhe Anna.
Jeles tanulmányi munkájáért: Mecskó Márk, 
Faragó Fatima.

4. osztály
Kitűnő tanulmányi munkájáért: Lehoczki Lu- 
ca, Nagy Ágnes, Molnár Ákos, Nagy Dominik, 
Süli Botond.
Jeles tanulmányi munkájáért: Szkaliczki Áron.

6. osztály
Kitűnő tanulmányi munkájáért: Varga Zsu-
zsanna, Seres Bálint Lajos.

8. osztály
Kitűnő tanulmányi munkájáért, példás maga-
tartásáért, szorgalmáért, zenei munkákájáért: 
Tóth István Dusán, Nagy Ivett.
Kitűnő tanulmányi munkájáért, példás ma-
gatartásáért, szorgalmáért: Balta Dávid Ri-
chárd.

Szabadkígyósi
Általános Iskola

Elfogadták
a Szabadkígyós község

közbiztonságának helyzetéről
szóló beszámolót

A képviselő-testület Szabadkígyós község köz-
biztonságának helyzetéről, valamint a közbiz-
tonság érdekében tett intézkedésekről szóló be-
számolót elfogadta.

Megtárgyalták a Békéscsabai Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről szóló

beszámolót

A képviselő-testület a Békéscsabai Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolóját elfogadta.

Szűcs Vince magyar félvér lova a Heves-alat-
  kai körzeti vágtáról Szabadkígyós színeiben 

bejutott a Hősök terén október 19–20-án tar-
tandó Nemzeti Vágtára! A lovat akkor is Tóth 
György fogja lovagolni.

Az eddigi eredményekhez gratulálva sok si-
kert kívánok a tulajdonosnak, a lónak és lova-
sának. 

„Szászsebes”
a Nemzeti Vágtán
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Folytatás a 4. oldalról.

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. május havi döntéseiről

Elfogadták a Szabadkígyósi Polgárőr 
Egyesület munkájáról szóló beszámolót

A képviselő-testület a Szabadkígyósi Polgárőr 
Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámo-
lóját elfogadta.

Értékelték a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátását

A képviselő-testület a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról 
szóló átfogó értékelést megtárgyalta, melyet 
elfogadott. Felkérték a Polgármestert, gondos-
kodjon arról, hogy az értékelés határidőben 
megküldésre kerüljön a Gyámhatóság részére.

Megtárgyalták a Polgármesteri Hivatal
2018. évi munkájáról szóló beszámolót

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 
2018. évi munkájáról szóló beszámolót megtár-
gyalta és elfogadta.

Döntöttek a Magyar Falu Program 
pályázataival kapcsolatban

A képviselő-testület jóváhagyta a Magyar Falu 
Program keretében benyújtott – költségvetési 
kötelezettséget nem érintő – Nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése Szabadkígyóson pá-
lyázat és Orvosi eszközök beszerzése Szabadkí-
gyóson pályázat benyújtását.

A képviselő-testület pályázatot nyújt be a 
Magyar Falu Program keretében előre látható-
lag a 2019. évben meghirdetésre kerülő belte-
rületi utak felújítása című pályázati felhívásra. 
A pályázat önerőt nem igényel, az Önkormány-
zat 2019. évi költségvetését nem érinti. Továbbá 
felhatalmazza a Polgármestert a további intéz-
kedések megtételére, a pályázat benyújtására.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntéseket hoztak

A képviselő-testület elfogadta Szabadkígyós 
Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabály-

zatát, a 2019. évi közbeszerzési tervét, és a Köz-
beszerzési Bíráló Bizottság tagjait.

Az Általános Művelődési Központ 
intézményvezetői pályázata

kiírásra került

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdetett a Szabadkígyósi Általános 
Művelődési Központ intézményvezető munka-
kör betöltésére. A pályázat kiírása megtörtént.

A Bartók utcai játszótér felújításáról 
döntöttek

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2019. 
évi költségvetés terhére 2 millió forintot a sza-
badkígyósi Bartók utcai játszótér kialakítására 
fordít. Felhatalmazták a Polgármestert, hogy a 
fenti összeg keretéig játszótéri elemek telepíté-
sére a szükséges árajánlatokat megkérje, meg-
rendeléseket megtegye, és a szerződéseket 
megkösse.

A „2019. évi önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására”

című pályázat benyújtásáról
döntöttek

A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályá-
zatot nyújt be a „2019. évi önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
című pályázati felhívás c) pályázati alcéljára 
(belterületi utak, hidak, járdák felújítása). A pá-
lyázat költségvetését a Képviselő-testület az 
alábbiak szerint határozza meg: beruházás össz-
költsége: 17 647 058 Ft (bruttó), szükséges ön-
rész (15%) 2 647 058 Ft. A pályázat megvaló-
sításához szükséges 2 647 058 Ft önrészt az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének ter-
hére biztosítja.

A pályázat keretében felújítandó utcák az 
alábbiak: Batthyány utca, Lehel utca, Bartók 
Béla utca.
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