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A Magyar Köztársaság Alkot-
mánya értelmében négyéven-
te önkormányzati képviselőket 
és polgármestereket választa-
nak valamennyi településen. A 
köztársasági elnök 204/2010. 
(VII. 16.) KE határozatában 
2010. október  3-ára tűzte  ki 
az aktuális választásokat.  A 
2010 tavaszán megalakult új 
Országgyűlés több törvénymó-
dosítást hozott a választások el-
járási szabályainak, a képvise-
lő-testületek létszámának csök-
kentése tárgyában. 

A helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvény alapján, Hunyán 
az eddigi 7 képviselő helyett a jövő-
ben csupán 4 alkotja a testületet. Azt 
már október 3-ika előtt tudtuk, hogy 
a polgármester az elkövetkező 4 év-
ben is Petényi Szilárdné lesz, akinek 
nem akadt kihívója. Mindez arra 
utal, hogy a település elöljárója jól 
végezte dolgát. Kíváncsiak voltunk 
arra, vajon ő hogyan látja! 

– Miként értékeli, hogy a te-
lepülés lakói zöld utat adtak a 
megkezdett munkája folytatá-
sához?

– Köszönettel tartozom a lakos-
ságnak, hogy bizalmat szavazott 
az elkövetkező négyéves ciklus-
ra. Igyekszem majd meghálálni 
mindezt azzal a szeretettel és törő-
déssel, ahogyan az elmúlt időszak-
ban tettem.

– Tiszteletdíjas polgármester-
ként nyilván nem könnyű a fel-
adata? Mégis mi az, ami hajtja 
önt előre?

– Bár nem vagyok hunyai szü-

letésű, de mindig erős szálak kö-
töttek ide. Szeretek végig menni a 
rendezett utcákon, közben pedig 
meghallgatni az itt élők örömét, 
gondjait. A kilencvenes években 
magánemberként szomorúan ta-
pasztaltam, ahogy a kistelepülések 
leépülnek. Így volt ez Hunya ese-

tében is. Generációk hagyták el a 
falut, a maradék lakosság pedig el-
öregedett. Persze, hogy szeretném, 
ha több fi atal élne a faluban! Ak-
kor biztonságos lenne az óvoda és 
az iskola helyben tartása. Mindig 
hittem a kistelepülések létjogosult-
ságában, hiszen az országban na-

gyon sok kistelepülés van és ott is 
emberek élnek. Négy évvel ezelőtt a 
képviselő-testülettel számba vettük 
a lehetőségeinket, és megpróbáltuk 
újra felépíteni a falut. A sikeres idő-
szak után szeretném tovább foly-
tatni a megkezdett munkát, hiszen 
annyi feladat van egy településen, 
amennyit találunk magunknak.

– Konkrétan milyen elvégzésre 
váró dolgokra gondol?

– Szeretném folytatni a település 
fejlesztését. Persze ez nem csak raj-
tunk múlik. Szeretném, ha az in-
tézményeink továbbra is működő 
képesek lennének, ha a benyújtott 
pályázatokon nyernénk. Szeretnék 
egészséges ivóvizet a településen, 
a meglévő ingatlanjainkat pedig 
értelmes célok érdekében haszno-
sítani. Egészében egy élhető, szép 
települést, ahol rendben mennek a 
dolgok. Persze vannak olyan tervek 
is, amikről egyelőre korai volna be-
szélni, de ha megvalósulna, akkor 
óriási lépés lenne életünkben.

– Mit szól a megválasztott 
képviselőkhöz? Tud-e majd ve-
lük együtt dolgozni?

– Olyan típusú ember vagyok, 
aki általában megtalálja a hangot 
az emberekkel. Akkor várhatok el 
tiszteletet, ha én is adok. Az elmúlt 
ciklusban a képviselőkkel együtt 
mindannyian a településünk bol-
dogulásáért munkálkodtunk, úgy 
gondolom, hogy ez most sem lesz 
másként. Nekem azokkal kell 
együtt dolgozni, akiket a lakosság 
méltónak talált erre a tisztségre.

– Köszönöm a beszélgetést, jó 
egészséget és sok-sok örömöt a 
folytatáshoz!

– Nagyon köszönöm.
Bakulya Mihály

A régi-új polgármester asszonynak nem akadt kihívója 

INTERJÚ A RÉGI-ÚJ POLGÁRMESTER ASSZONNYAL

„Nekem azokkal kell együtt dolgozni, 
akiket a lakosság méltónak talált erre…”
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A Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fi atalok fel-
sőoktatásban való részvételének 
támogatása. A Bursa Hungarica 
többszintű támogatási rendszer, 
amelynek pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál:

1. A települési önkormányzat-
ok által nyújtott támogatás: 

A Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat létrehozásának célja, hogy 
a szociális támogatási rendszerben 
azon a szinten történjen a döntés-
hozás, ahol a legtöbb ismeret bir-
tokában képesek a rászorultságot 
elbírálni. Ennek megfelelően az 
önkormányzat által évente kiírt 

Bursa Hungarica pályázat helyben 
kerül elbírálásra. A támogatás havi 
összegét pályázónként állapítja 
meg az önkormányzat. A települési 
önkormányzat által megállapított 
ösztöndíjrész összege minimum 
1.000 Ft/fő/hó.

2. A megyei önkormányzatok 
által nyújtott támogatás:

A megyei önkormányzat kiegé-
szítheti a települési önkormányzat 
által támogatott pályázó vagy pá-
lyázók számára megítélt, települési 
önkormányzati forrásból fedezen-
dő ösztöndíj összegét. A megyei 
önkormányzat által megállapított 
kiegészítő ösztöndíjrész összege 
minimum 1.000 Ft/fő/hó [(1) és 
(2) együtt: önkormányzati ösztön-
díjrész].

3. Intézményi támogatás: 

Tájékoztató a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatról
Hunya Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisz-
tériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa 
Hun garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára, illetve felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fi atalok számára a 2010/2011. tanév má-
sodik és a 2011/2012. tanév első félévére vonatkozóan.

A Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um (továbbiakban: minisztérium) a 
felsőoktatásban már tanuló vagy a 
továbbiakban tanulni kívánó, szo-
ciálisan hátrányos helyzetű fi atalok 
támogatásához oly módon kíván 
hozzájárulni, hogy a települési (és 
a megyei) önkormányzat által meg-
állapított támogatási összeget az 
önkormányzati támogatással meg-
egyező mértékben – az Oktatási 
Közlönyben közzétett értékhatárig 
– kiegészíti. Az intézményi ösz-
töndíjrész egy főre eső maximuma 
a 2010. évi fordulóban 5.000 Ft/
fő/hó volt. Ez a támogatás a támo-
gatott hallgató azon felsőoktatási 
intézményében kerül folyósításra, 
amely intézmény a hallgató után, 
hallgatói juttatás jogcímen költség-
vetési támogatásban részesül. (in-
tézményi ösztöndíjrész)

Az ösztöndíjpályázattal kapcso-
latos adatbázis-kezelői, koordináci-
ós, a települési és megyei ösztöndíj 
pénzkezelési feladatait az Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium Tá-
mogatáskezelő Igazgatósága végzi, 

míg az adatrögzítési feladatokat az 
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 
megyei önkormányzatok látják el. 
A pályázati kiírások pontos szöve-
ge, valamint a pályázat beadásához 
szükséges letölthető dokumentu-
mok megtalálhatók a www.okmt.
hu oldalon, valamint személyesen 
átvehetők a Polgármesteri Hivatal-
ban. A pályázatot benyújtani mel-
lékleteivel együtt ügyfélfogadási 
időben lehet ugyanitt.

A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje 2010. október 29.

A pályázatok elbírálási határide-
je a települési önkormányzatoknál 
2010. november 23.

Az önkormányzat döntéséről és 
annak indokáról 2010. december 
6-ig írásban értesítik a pályázókat.

Október 3-tól új képviselő-testület irányítja Hunyát. Az már az ön-
kormányzati választások előtt nyilvánvaló volt, hogy Petényi Szilárdné 
az elkövetkezendő négy esztendőben is betöltheti a polgármesteri posz-
tot, miután nem akad kihívója. Az viszont az utolsó pillanatokig nyitott 
volt, hogy kik kerülnek a képviselő-testületbe.

Még érdekesebbé tette az idei választásokat, hogy a választási eljá-
rásról szóló 1997. évi törvény 2010. június 21-én elfogadott módosítása 
értelmében, a következő négyéves ciklusban a korábbiaknál kisebb lét-
számmal működnek az önkormányzatok. A csökkenés Hunya esetében 
a korábbi héttel ellentétben, négytagú képviselő-testületet jelent. A he-
lyekért kilencen szálltak csatába, és végül két-két független, illetve kor-
mánypárti jelölt ért célba.

Íme a részletek: 

A polgármester választás eredménye
A névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 610 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 300 fő (49,18%)
Érvénytelen szavazólapok száma: 20 (6,67%)
Érvényes szavazólapok száma: 280 (93,33%)
Szavazatok száma
Petényi Szilárdné (független), 280 (100%) POLGÁRMESTER

Az egyéni listás választás eredménye
A névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 610 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 300 fő (49,18%)
Érvénytelen szavazólapok száma: 13 (4,33%)
Érvényes szavazólapok száma: 287 (95,67%)
Szavazatok száma
Fabó János dr. (független), 124 (43,21%) KÉPVISELŐ
Fagyas Gézáné (FIDESZ-KDNP), 114 (39,72%) 
Farkas Rezsőné (független), 120 (41,81%)
Fekécs András (független), 81 (28,22%)
Hegedűs Roland (független), 134 (46,69%) KÉPVISELŐ
Kiszely Imre (FIDESZ-KDNP), 198 (68,99%) KÉPVISELŐ
Pintér László (FIDESZ-KDNP), 153 (53,31%) KÉPVISELŐ
Szabó Sándor (FIDESZ-KDNP), 32 (11,15%)
Szilágyi András Zoltán (független), 75 (26,13%)

Az önkormányzat összetétele
Fabó János dr. (független), Hegedűs Roland (független), Kiszely 
Imre (FIDESZ-KDNP), Pintér László (FIDESZ-KDNP).
Forrás: www.valasztas.hu

BEMUTATJUK A POLGÁRMESTERT ÉS AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLETET  

Október 3-án rájuk esett a választás

Petényi Szilárdné Fabó János dr. Hegedűs Roland Kiszely Imre Pintér László
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A hunyai Idősek Klubja 
szervezésében szeptember 
17-én tartották meg a ha-
gyományőrző szüreti bálat. 
A helyi Művelődési Ott-
honban megrendezett vi-
dám hangulatú összejö-
vetelen a Térségi Szociális 
Gondozási Központ több 
nappali ellátású társklubja 
is képviseltette magát.

Mint arról Giriczné Pintér 
Erzsébet klubvezető beszámolt, 
számos helyi támogató segítsé-
ge révén színvonalas programot 
sikerült tető alá hozniuk. A dél-
utáni program kedves emléke-
ket ébresztett az ellátottak ifj ú-
ságáról. Az ügyes kezű hunyai 
asszonyok már tavasszal neki-
fogtak az igényesen kivitelezett 
magyar ruhák elkészítéséhez, 
s a nyári aratóbál után újból 
magukra ölthették a díszes vi-
seletet. Hangulatos műsoruk 
mellett Szurovecz Vincéné Irma 
néni újfent megcsillantotta írói 
vénáját, miután a Megismer-
ni a kanászt… kezdetű verset 
költötte át humoros formába. 
Nem kis sikere volt az előadás-
nak, csakúgy, mint annak a 
modernkori mesének, amely 
„pletykaországról” szólt.

Az estebéd paprikás krumpli 
volt, de a szponzorok jóvoltá-
ból rengeteg más fi nomság is az 
asztalokra került. A talp alá va-
lót Iványi László és a kondorosi 
Leszenyiczki Mihály szolgáltatta 
az esti zárásig. Az idős emberek 
korukról megfeledkezve, éveik 
számát meghazudtolva ropták 
a táncot.

– Sajnos sok hunyai ember 
nem volt tisztában azzal, hogy a 
bál az intézményen belüli zárt-
körű rendezvény, ezért nem állt 
módunkban megvendégelni 
őket – mondta el Giriczné Pin-
tér Erzsébet. – A rendezvény 
ettől függetlenül elérte célját, 
hiszen egészen fergeteges han-
gulatú délutánt tölthettünk el 
együtt. A bál sikeres lebonyo-
lításából természetesen a klub-
tagjaink is tevékenyen kivették 
a részüket. Kellett is a segítség, 
hiszen ahol száznál több a ven-
dég, ott munka is akad bőven. 
Végezetül szeretném megkö-
szönni az esemény támogató-
inak a segítségét, akik nélkül 
aligha maradhatott volna ilyen 
emlékezetes a rendezvény.

–bam–

Vendégvárás Bevonulás a szüreti koszorúval

Kezdődjék a mulatság!

A tánc kifulladásig folytJól esett megpihenni

SZÁZNÁL IS TÖBBEN ROPTÁK A TÁNCOT A MŰVELŐDÉSI OTTHONBAN

Báloztak a gondozási központ ellátottjai

TÁMOGATÓK

A szüreti bál támogatói: Bo-
Ti Zrt., Várkonyi Tibor és neje, 
Gazdabolt, Évi Élelmiszer, Sár-
kány Bolt, Teri Kocsma, Farkas 
Rezsőné, Hunyagro-Farm Kft., 
Iványi Gergelyné, Gépfarm Szö-
vetkezet, Farkas Béla, Kiszely 
Imre, Petényi Szilárdné.



2010. október Körös-szögi Extra 10

Hunyai Hírnök

TŰZIFA VÁSÁR!
Akácfa, bükkfa, tölgyfa, hasogatva vagy tekézve.
Akác: kugli 2200 Ft/q; konyhakész 2400 Ft/q.
Bükk, tölgy: kugli 1900 Ft/q; konyhakész 2100 Ft/q.
Szarvason és környékén 15 q felett ingyenes kiszállítás!
Kamion tételben 1500 Ft/q!
Telephelyünk megtalálható Szarvas és Ezüstszőlő között 
a 44-es főút mellett, a volt autókereskedés helyén.
Telefon: (+36-20) 263-2419

Szeptember 27-én lépett életbe 
az országgyűlés által még július-
ban elfogadott rendelet, amely-
nek értelmében, saját vagy vásárolt 
gyümölcsből, szőlő törkölyből, 
borból, bórseprőből otthonában 
is bárki legálisan és adómentesen 
állíthat elő ötven liter gyümölcs-
szeszt. Mindez 86 liter 50 fokos 
pálinkának felel meg. 

Az általunk megkérdezett szesz-
főzdések egyöntetű véleménye, 
hogy a környékünkön egyelőre 
kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, 
viszont az említett napig a bérfő-
zést sem vették igénybe. A dolog 
érthető, hiszen szeptember 27-től 
lényegesen olcsóbban, körülbelül 
az eddigi összeg feléért készíttethe-
tik el a párlatukat. Az otthoni fő-
zés a szakemberek szerint várható-
an azért sem terjed el a térségben, 
mert az ehhez szükséges berende-
zések ára meglehetősen borsos. A 
világhálón keresztül beszerezhető 
párlatfőzők például 200 ezer fo-
rintnál kezdődnek, ráadásul a fi -
nom pálinka előállításához számos 
további kiegészítő eszköz szüksé-
ges.  Ennél kedvezőbb áron lehet 
hozzájutni néhány déli szomszéd 
országban, ahol a házi főzés már 

Így néz ki egy átlagos házi főzőberendezés

SAJÁT VAGY VETT CEFRÉBŐL 86 LITER 50 FOKOS PÁRLAT ADÓMENTES

Olcsóbban főzethetjük a pálinkánkat

nem újdonság. Mindez azonban 
csak akkor jelent megtakarítást, 
ha a szerkezet megfelelő szaktu-
dással párosul. Ellenkező esetben 
könnyen balul sülhet el főzés, az 

otthoni pálinkafőzésnek ugyanis 
a minőségi „rizikófaktor” mellett 
komoly balesetbiztonsági kockáza-
ta is van.

–bam–

Margó néni és Béla bácsi az esemény szervezőjével, Szenczi Jánossal

Ismerősök a csabacsűdi hobbibörzén
Valljuk be őszintén, az érdeklő-

dési körünknek megfelelően szinte 
mindannyian gyűjtünk valamit, 
csak legtöbben nem szívesen tár-
juk mindezt a széles nyilvánosság 
elé. Nem úgy, mint azok, akik 
szeptember 25-én részt vettek a 
11. alkalommal megszervezett 
csabacsűdi hobbibörzén. Az or-
szág számos pontjáról, helyből és 
persze a térség több településéről, 
így Hunyáról is érkeztek gyűjtők 
a Művelődési Ház zsúfolásig meg-
telt nagytermébe. A nap slágerét a 
kinderfi gura jelentette, de emellett 
számos papírpénz, érme, bélyeg, 
szalvéta, képeslap, söralátét, kitün-
tetés és jelvény talált új gazdára, 
sőt még régi fegyvereket és külön-
böző használati tárgyakat is kínál-
tak megvásárlásra.

Főként emiatt látogatott el az 
eseményre a hunyai Szabó házas-
pár is, akik néhány új darabbal 
szerették volna „felfrissíteni” a Fa-
lumúzeumot. 

– Leginkább a kíváncsiságtól 
vezérelve hozattuk el magunk az 
unokánkkal – magyarázta a láto-
gatás okát Béla bácsi. – Mi ugyan-
is nem szoktunk vásárolni, csupán 
elcserélünk olyan tárgyakat, ame-
lyekből több is van. Itt rengeteg 
mindent látni, igaz ami bennünket 
érdekel, abból lényegesen kevesebb 
a kínálat, de azért reménykedünk 
benne, hátha sikerül rábukkanni 
valamire.                B. M.

Halálos baleset. Szeptember 
24-én délután 16 óra körül, a 46-
os számú főúton Csárdaszállás 
irányából Mezőberény felé köz-
lekedő személygépkocsi vezetője 
haladása során áttért a menetirá-
nya szerinti bal oldali forgalmi 
sávba, és ott összeütközött a vele 
szemben – Mezőberény irányából 
Csárdaszállás felé – közlekedő se-
gédmotor-kerékpárossal. A motor-
kerékpáros a balesetben olyan sú-
lyos sérüléseket szenvedett, hogy 
a helyszínen elhalálozott. Az autó 
vezetője 8 napon belül gyógyuló 
könnyű sérülést szenvedett.

Kiállítás. A békéscsabai, gyulai 
és orosházi kórházakban október 
1-jétől láthatók az idősek világ-
napja alkalmából a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmeg-
előzési Osztálya által szervezett 
kiállítások. A tárlattal a rendőrség 
arra hívja fel a fi gyelmet, hogy az 
időskorúak sérelmére még min-
dig sok bűncselekményt követnek 
el, kihasználva a védtelenségüket 
és hiszékenységüket. Továbbra is 
fontos az idősekre odafi gyelni, tö-
rődni velük és segíteni őket. 

Kék hírek

Gyomaendrőd, Szarvas, Békés-
szent andrás, Kondoros és Csaba-
csűd mellett a kistérségből Hunya 
is csatlakozott az iskolagyümölcs-
programhoz, amelyet a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal kel-
tett életre, népszerűsítve ezzel a gyü-
mölcsfogyasztást a diákok körében.

Mint azt Petényi Szilárdné pol-
gármestertől megtudtuk, a kí-
nálkozó pályázati lehetőséggel 
igyekeztek megragadni az egész-
séges táplálkozás népszerűsítését 
a fi atalok körében, illetve a nehéz 
helyzetben élő falubeliek segítése 
érdekében. Az iskolagyümölcs-
program egyszerre mindkét célt 
szolgálja, mivel az akció olyan di-
ákok számára is lehetővé teszi az 
alma fogyasztását, akik képtelenek 
lennének megvenni. Nem melles-
leg, a kisdiákok mellett a hazai ter-
melők is haszonélvezői a program-
nak, mert a szállító cég kizárólag 
magyar árut kínál.

Gyümölcsöt 
az iskolába!


