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Október 18-án a Polgármesteri Hivatalban 
ünnepélyes keretek között tették le eskü-
jüket az újonnan megválasztott képvise-
lők és a polgármester asszony. Az már bi-
zonyára mindenki előtt ismeretes, hogy 
az Országgyűlés 2010. június 21-én több 
ponton megváltoztatta a választási eljá-
rásról szóló 1997. évi törvényt. Az egyik 
elfogadott módosítás értelmében, az előt-
tünk álló négyéves ciklusban a korábbiak-
nál kisebb létszámmal működnek a kép-
viselő-testületek. Hunya esetében mindez 
annyit jelent, hogy az eddigi héttel szem-
ben, ezentúl négytagú plénum alkotja a 
község önkormányzatát.

Az alakuló ülés megtartását és forgatókönyv-
ét, részben jogszabályok, részben a hagyomá-
nyok határozzák meg. A korelnök jogán dr. 
Fabó János köszöntötte a megjelenteket, javas-
latot tett a napirendre, majd a Helyi Választási 
Bizottság elnöke, Knapcsek Bálint számolt be 
a választási eredményekről. A tájékoztatóból 
kiderült, hogy a 4 mandátumért 9 személy 
indult október 3-án. Közülük dr. Fabó János, 
Hegedűs Roland, Kiszely Imre és Pintér László 
alkothatja az új testületet. Nem szereztek man-
dátumot a következő indulók: Fagyas Gézáné 
Farkas Rezsőné, Fekécs András, Szabó Sándor és 
Szi lágyi András Zoltán.

Ezt követően előbb az újonnan megválasz-
tott képviselők tettek esküt, és vették át megbí-
zó leveleiket, majd a polgármester asszony tet-
te meg ugyanezt, aki az elkövetkező ciklusban 
is társadalmi megbízatásban látja el teendőit. 
Petényi Szilárdné polgármesteri programjának 
ismertetése során kiderült, hogy a képviselők-
re rengeteg feladat vár majd az előttünk álló 
négy év során, ami tulajdonképpen az eddig 
megkezdett munka folytatása lesz. Némi köny-
nyítést jelent, hogy a testületnek csupán egy új 
tagja van, a többiek számára már ismerős lesz 
az eddigi „tempó”.

A polgármester asszony az alábbi magvas 
gondolatokkal zárta programját: 

– Az elmúlt négy évtől sok ajándékot, tapasz-
talatot, harcokat, megértést, kihívást, szerete-
tet és sikert kaptam. Mindezeknek a megélésé-
ben, előidézésében, megdolgozott munkájában 
társak voltunk. Számomra mindig a képviselt 
lakosság boldogulása volt a legfontosabb. A mi 
lakóközösségünk szolgálata az élet legkiválóbb 
iskolája, s aki ezt kijárta, az a legbecsesebb út-
ravalót tudhatja tarsolyában. Kívánom, hogy 
közösen vitt céljainknak, munkáinknak jó 
folytatása legyen, s mindannyian találjuk meg 
a közösségi és egyéni sikerekhez vezető utat!

A program ismertetése után a képviselők tit-
kos szavazással a következő négy esztendőre 

MEGTARTOTTA ALAKULÓ ÜLÉSÉT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Átvették megbízásaikat, folytatódik a munka

Petényi Szilárdné második négyéves ciklusát kezdte meg az eskütétel után

is Kiszely Imrét választották meg társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek, aki tiszteletdíj 
nélkül látja el feladatát. Az ülés hátralévő ré-
szében felállításra került az ügyrendi bizottság, 
melynek elnöke Pintér László lett. A bizottság 
foglalkozik majd egyebek között az ügyrendi 
kérdésekkel, a szervezeti és működési szabály-
zat módosításának előkészítésével – amelynek 

SEGÍTETTEK
Hunya Község Önkormányzatának képvi-

selő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a 
„vörösiszap katasztrófa” károsultjait. Ennek 
megfelelően az alakuló ülést követően 50 
000 Ft-ot utalt át a Magyar Kármentő Alap 
számlaszámára (11794022-22222222). 

Ha megteheti, járuljon hozzá ön is a föl-
dönfutóvá vált embertársaink megsegítésé-
hez, életük újrakezdéséhez.

teljes körű felülvizsgálatával Miskó Bence kör-
jegyzőt bízta meg –, valamint a vagyonnyi-
latkozatok vizsgálatával. Ez utóbbit a polgár-
mester, az önkormányzati képviselők a megbí-
zólevelek átvételétől számított 30 napon belül 
kötelesek tenni. 

Az utolsó napirendi pont keretében néhány 
képviseleti kérdést határozott meg a testület, 
mivel az önkormányzat több szervezetnek is 
tagja, így ezeket felül kell vizsgálni a választások 
után. Döntés született arról is, hogy a képviselő-
testület némi kiegészítéssel elfogadja a Magyar 
Közút Zrt. árajánlatát – amit még az előző ön-
kormányzat kért meg –, illetve műszaki tartal-
mú ajánlatát, amely a Jókai utca és a Deák utca 
elkészítésére irányul. A módosítás arra vonatko-
zik, hogy a József Attila utcánál a szilárdítás az 
utolsó lakott házig terjedjen, ezáltal arányosan 
csökken a kivitelező által kalkulált nettó 6 155 
755 Ft-os megvalósítási költség is.

–bam–
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Gyakori jelenség ebben az idő-
szakban, hogy a teherautók, mező-
gazdasági vontatók, lassú jármű-
vek sarat hordanak fel az úttestre. 
A sár hirtelen kikerülése, vagy az 
arra való ráhajtás váratlan veszély-
helyzetet teremthet. Ha nem ta-
karítják le, és elkezd esni az eső, a 
sáros burkolat rendkívül csúszóssá 
válhat. Ilyesmire elsősorban a me-
zőgazdasági területek mentén és a 
mezőgazdasági járművek telephe-
lyinek közelében lévő utakon lehet 
számítani. 

Kérjük a mezőgazdasági jármű-
vek vezetőit, tartsák be azokat az 
előírásokat, melyeket a KRESZ és 
az útvonalengedély számukra elő-
ír. Ha az útburkolatot besározzák, 
vagy valamit elszórnak, akkor a 
többi közlekedő biztonsága érde-

kében a lehető leggyorsabban ta-
karítsák le az úttestről.  

A telephelyükről való elindulás 
előtt ellenőrizzék a járművük mű-

szaki állapotát, a fékrendszert, a kor-
mányművet és a világító berendezé-
seket.  Ha a géphez különböző mun-
kák elvégzésére alkalmas tartozékot 
kapcsolnak, akkor azt úgy rögzítsék, 
hogy menet közben ne mozdulhas-
son el, ne eshessen le, illetve ügyelje-
nek rá, hogy a jármű világító beren-
dezéseit ne takarják el.  

Felhívjuk a közlekedők fi gyel-
mét, hogy a megengedettnél las-
sabban haladó mezőgazdasági 
gépek, lassú járművek mögött fel-
torlódhat a forgalom. Csak akkor 
kezdjék meg a jármű előzését, ha 
biztonsággal belátható a szükséges 
távolság! A mezőgazdasági jármű-
vek előzésénél nagyobb oldaltávol-
ságot célszerű tartani.

Mindenkinek balesetmentes köz-
le kedést kívánunk! 

A síkos utakon fő az óvatosság

Balesetmegelőzés betakarítás idején
A Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sajtóközleménye

A Szeged-Csanádi Egyházme-
gye Karitász Szervezete hunyai 
Szent László csoportja hosszú ideje 
folytat szociális tevékenységet. A 
karitatív munka jelentős részét a 
nagycsaládok, a hátrányos helyze-
tűek és a gyermekek támogatása, 
élelmiszer és ruhaneműk gyűjtése, 
illetve osztása teszi ki. Hol a gye-
rekeknek szerveznek nyári tábort, 
hol pedig a rászorulóknak gyűjte-
nek. Az idén már másodszor nyer-
tek különböző pályázaton, mely-
nek segítségével a közelmúltban 
tartós élelmiszert osztottak.

– Ötvennél több száraztésztából 
és lisztből álló csomagot tudtunk 
eljuttatni azoknak a nagycsalá-
dosoknak, egyedül élőknek és kis-
nyugdíjasoknak, akik az önkor-
mányzat segítségével összeállított 
listán szerepelnek, és leginkább 
rászorulnak a segítségre – mondta 
az akció kapcsán Hanyecz Vencelné 
főszervező, aki a helyi karitász cso-
port többi tagjával együtt, amiben 

tud, önzetlenül segít a helybeli el-
esetteknek. 

Telefonos megkeresésünk alkal-
mával azt is Erika néni újságolta el, 
hogy már a következő programok 
megvalósításán dolgoznak. 

– Bekapcsolódtunk a szegedi 
központ által szervezett karácso-
nyi ajándékosztásba. A kezde-

ményezés lényege, hogy kisebb, 
asztalra, vagy ablakra helyezhe-
tő tárgyakat készítünk. Ezeket a 
szervezet összegyűjti és valame-
lyik multinacionális áruház segít-
ségével eladja, a befolyó összegből 
pedig téli tüzelőt tudunk biztosí-
tani a rászorulóknak – tette hozzá 
Hanyeczné. 

A Szent László karitász csoport 
tagjai azonban nemcsak a szociá-
lisan hátrányos helyzetűek sorsát 
viselik a szívükön, de a helybeli 
óvodás és általános iskolás gyer-
mekekét is. Túl azon, hogy évente 
ingyenes nyári tábort szerveznek 
számukra, karácsonykor rendsze-
resen ajándékokkal kedveskednek 
részükre. Ennek a bevételét egy 
általuk szervezett december eleji 
teadélután tombolabevételéből kí-
vánják előteremteni. 

Kedves hunyaiak, arra kérjük 
önöket, ha megtehetik, lehetősé-
geihez mérten segítsék a csoport 
áldozatos munkáját! 

ÉLELMISZERT OSZTOTTAK, MOST KARÁCSONYRA KÉSZÜLNEK

Aktív karitatív élet folyik

Hanyecz Vencelné ahol tud segít

A helyi önkormányzat az autó-
buszváró felújításával folytatta a 
település arculatának további szé-
pítését. A közmunkásokkal rendbe 
tett várón tetőjavítás, csatornázás, 
festés, mázolás történt, de ugyan-
itt parkosításra is sor került. Peté-
nyi Szilárdné polgármester asszony 
féléves költségtérítésének felajánlá-
sából, valamint a Hunyai Faluszé-
pítő Egyesület által, a Békés Me-
gyei Önkormányzathoz benyújtott 
sikeres pályázatból befolyt összeg-
ből 50 darab gömbjuhart vettek és 
ültettek be a kiszáradt fák helyére.

Tovább szépült

Nem csak a buszváró, de a környezete is esztétikusabb let

Körözött személyt fogtak. A 
Szarvasi Rendőrkapitányság Gyo-
ma endrődi Rendőrőrs munka-
társai november 5-én elfogtak és 
előállítottak egy debreceni férfi t, 
aki ellen a Hajdú-Bihar Megyei 
Bíróság Büntetésvégrehajtási 
Csoportja adott ki elfogató-
parancsot. Az illetőt a Gyulai 
Büntetésvégrehajtási Intézetbe 
szállították.

Ittasan ütköztek. Novem-
ber 6-án éjjel 22 óra 25 perckor 
Örménykút külterületén köz-
lekedett egy motorkerékpáros 
az utasával a 44-es számú főút 
felé. Haladásuk során hátulról 
nekiütköztek az úttest jobb szé-
lén, velük azonos irányba haladó 
kerékpárossal. A motor vezetője 
súlyos, életveszélyes-, az utasa és 
a kerékpáros könnyű sérülése-
ket szenvedett. A motorosokon 
nem volt bukósisak, a biciklisen 
nem volt láthatósági mellény és 
kivilágítatlanul közlekedett, va-
lamint mindkét jármű vezetője 
ittas volt.

Kék hírek
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A hideg októberi éjszakák idején csalhatat-
lanul megkezdődött a fűtési szezon. De vajon 
ellenőriztette a vezetékes földgázról műkö-
dő kazánját, vagy a konvektorait? Bár a tör-
vény 5 évben szabja meg a gázkészülékek át-
vizsgálásának ritmusát, a gázszolgáltatók és 
készülékgyártók azonban az évenkénti, vagy 
legfeljebb kétévenkénti ellenőrzést javasolják. 
Ugyanez vonatkozik a PB-gázpalackról mű-
ködtetett eszközökre, a gyártók ugyanis nem 
készítenek külön „palackos” gázkazánt, vagy 
konvektort, a PB-üzemhez mindössze a fúvó-
kákat kell kicserélni, amit többnyire a vásárlás-
kor mellékelnek számunkra. Tehát nem kétféle 
készülékről van szó, és a PB-gáz esetleg nem 
megfelelően távozó égésterméke vagy szivárgá-
sa éppolyan veszélyes, mint a vezetékes gázé.
Egy-kétezer forintos vizsgálatról van szó, ami 
bár sokaknak jelentős kiadás, mégis létfontos-
ságú lehet. Ha egy készülék 2-3 évnél régebbi, 
és szakember még nem vizsgálta át, akkor hala-
déktalanul nézessük meg.

Figyelem, fűtünk!

EGÉSZSÉGÜGY
Háziorvosi Szolgálat
Hunya, Rákóczi u. 22. 
Telefon: (+36-66) 294-148
Háziorvos: Dr. Fabó János
Körzeti nővér: Dr. Fabó Jánosné
Rendelési idő: hétfőtől-péntekig, de. 7–10, 
du. 16–19 óráig
Szakorvosi vizsgálatra ingyenes szállítás: 
szerdán 8 órakor az Idősek Klubja elöl
Gyógyszertár (fi ókpatika)
Hunya, Rákóczi u. 8.
Vezető: Máténé dr. Závogyán Mária
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 17–19 óráig
Védőnői Szolgálat
Hunya, Rákóczi u. 31.
Védőnő: Hőgye Ildikó
Tanácsadás: minden pénteken 8–16 óráig
Elérhetősége: (+36-20) 975-3772
Gyermekorvos: Dr. Katona Piroska
Elérhetősége: (+36-20) 972-6215
Fogorvosi rendelés
Hunya, Rákóczi u. 31.
Fogorvos: Dr. Fejes Csaba
Asszisztens: Hajdú Márta
Elérhetősége: (+36-66) 294-016
Rendelési idő: kedden 8-12 óráig

KÖNYVTÁR
Hunya, Rákóczi u. 28.
Könyvtárfelelős: Parrag Katalin
Nyitva tartás: kedden-csütörtökön-pénte-
ken 14.30–17.30; szerdán 8–12 és 14.30–
17.30; szombat 14-18 óráig   

SZOLGÁLTATÁSOK
Magyar Posta Zrt.
Hunya, Petőfi  út 2/1.
Telefon: (+36-66) 294-011
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Hunyai Kirendeltsége
Hunya, Rákóczi u. 6.
Kirendeltség vezető: Buza Adrienn
Telefon: (+36-66) 294-480

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

– Minden szobanövénynek más és más a 
vízigénye. Például a páfrányfélék, a trópusi 
növények nagyon szeretik a vizet, folyamatos 
nedvességet igényelnek. Átlagos vízigényűek a 
fi kuszfélék. Ezeket a növényeket nem szabad 
kitikkasztani. Vannak olyan növények, amelye-
ket kevésbé kell locsolni, a kaktuszfélék földjét 
pedig hagyni kell kiszáradni. Ha a rendszeres 
locsolás ellenére is hervad és kókad a szobanö-
vény, az lehet, hogy nem a vízhiánytól, hanem 
épp a túlöntözéstől szenved, mert a gyökérzet 
nem kap levegőt, és fuldoklani kezd a növény 
– állítja a szakember, aki szerint gyakori hiba az 
is, hogy nem vesszük fi gyelembe az időjárást. 

Nyáron sokan kiszárítják a növényt, télen vi-
szont éppen az ellenkező hibába esnek, pedig 
egy egyszerű vizsgálattal bárki megállapíthat-
ja, hogy a szárazságtól vagy épp a vízhiánytól 
szenved a növény.

– A túl kevés öntözés a cserép földjén egy-
értelműen felismerhető, mert a cserép fala és a 
földlabda között rés keletkezik, mivel a meg-
száradt föld összezsugorodik. Ilyenkor állítsuk 
a cserepet egy vízzel teli tálcára s hagyjuk, hogy 
a föld ismét telítődjön nedvességgel. A fűté-
si szezon idején fi gyeljünk arra is oda, hogy a 
lakásban hol helyezzük el a szobanövényeket, 
amelyeket legalább egy méterre húzzuk el a fű-
tőtesttől! – teszi hozzá Boross Dávid.

A háziasszonyok közül sokan alulról, sokan 
felülről locsolják, házi kedvenceiket. De vajon 
melyik a helyes eljárás?

– A növények számára az öntözés alapvető 
fontosságú az élethez, ám ez önmagában kevés 
a megfelelő növekedéshez. Virágjaink akkor a 
legszebbek, ha a számukra szükséges tápanyag-
ok is kellő mennyiségben és arányban vannak 
jelen a talajban. Ezek döntő többségét a locso-
lással együtt biztosíthatjuk, amit cserepes nö-
vények esetében mindenkor felülről végezzünk 
– mondja a kertész, aki az új virágok vásárlásá-
hoz is ad némi tanácsot.

Mert bizony fi gyelnünk kell arra, mit is aján-
lanak nekünk. Boross Dávid szerint van úgy, 
hogy már beteg, vagy kártevő van a növényen, 
máskor eleve sérült, amikor elhozzuk. 

– Hogy mire ügyeljünk a vásárláskor? Nos, 
lehetőleg szépen fejlődő növényt válasszunk. 
Alaposan vizsgáljuk át, nem-e szárad, sérült, 
nem-e hiányoznak levelek, amit eladás előtt 
vágtak vissza, hogy ne látszódjon esetleg a nö-
vény beteg. Mindezt betartva nem kell meg-
ijednünk, ha a frissen vásárolt növényünk az 
első héten elveszti egy-egy levelét. Legtöbbször 
a hazaút okozta stressz váltja ki a sárgulást. A 
növényeknek próbáljuk megtalálni az ideális 
helyet a lakásban és ápoljuk normálisan, amíg 
meg nem szokja új otthonát.                B. L. A.

A növények szépségükkel hálálják meg a gondoskodást

CSÍNJÁN BÁNJUNK AZ ÖNTÖZÉSSEL!

Szobanövényeink téli védelme

Az emberek döntő többsége szeret szép növényeket elhelyezni lakásában, csak sokszor 
ezek a kedvencek rövid életűek. Ahhoz hogy szépen fejlődjenek, alap szinten ismer-
nünk kell az igényeiket. Ha helyesen gondozzuk növényeinket, akkor a virágok egész 
télen zöldbe borítják az otthonunkat. Ehhez persze nem árt betartanunk Boross Dávid 
kertész tanácsait, aki leginkább arra hívja fel lapunk olvasóinak fi gyelmét, hogy télen 
a szobanövények kevesebb vizet igényelnek a megszokott mennyiségnél. 

Novemberben többet hoz a postás
A novemberi nyugdíjakkal egyidejűleg, visszamenőlegesen, egy összegben kapják meg a 

nyugdíjasok az idei nyugdíj-kiegészítést. Számítások szerint az idei évre 1,1 százalékos visz-
szamenőleges nyugdíj-emelés járna, ennyi ugyanis az eredetileg tervezett és a valós infl áció 
különbözete. Ez átlagosan havi 800 forintot, tehát összesen mintegy 8 ezer forintot jelent egy 
nyugdíjas számára, és megközelítőleg 25 milliárd forintjába kerül az államnak.
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Az autóbusz valamivel reggel 6 
óra előtt gördült az Idősek Klub-
ja elé. A csoportot elkísérte vala-
mennyi gondozó, és ha segítségre 
volt szükség, ők készséggel tették 
a dolgukat. A kis csapat kiegészült 
azokkal a nyugdíjasokkal, akik a 
mai napig tevékenyen részt vesz-
nek a falu életében. Az odafelé ve-
zető úton mindössze egyetlen he-
lyen állt meg pihenőre a társaság, 

így már 10 órakor a napsütötte 
Egerben gyönyörködhetett. 

– A várhoz vezető emelkedős ut-
cácska bizony többek számára is 
feladta a leckét, de célunk elérése 
után a szemünk elé táruló panorá-
ma minden fáradságért kárpótolt 
bennünket. A belső várudvarban 
mintha több száz évet visszautaz-
tunk volna az időben, hiszen kor-
hű ruhákban igazi vásári forgatag 
fogadott bennünket. Megnéztük a 
panoptikumot, Gárdonyi Géza sír-
ját, megcsodálhattunk lovagi tor-
nát és az őrségváltást. A várban el-
töltött röpke két óra után már várt 
minket a következő élmény, ami-
kor is a Dobó térről kis vonattal ro-
bogtunk a Szépasszony-völgybe. Itt 
fogyasztottuk el fi nom ebédünket, 
majd a boros pincék közötti rövid 
nézelődés után, visszamentünk 
Egerbe, mert még a Bazilikát min-
denképpen meg akartuk tekinteni. 
Délután öt órakor indultunk haza, 
és mivel a pincészetből mindenki 
hozott magával kóstolót a jóféle 
egri borból, gyorsan eltelt a hazafe-
lé vezető út. Ebben azért része volt 
Iványi László zenészünknek is, aki 
hegedűjén szórakoztatta a vidám 
társaságot – mondta el rögtönzött 

Járat a Szépasszony-völgybe

Fárasztó séta a várhoz A vár panoptikumában

Közös csoportkép a Dobó téren

EGERREL ÉS KÖRNYÉKÉVEL ISMERKEDTEK NYUGDÍJASAINK

Ajándékút az Idősek Világnapjára
A helyi nyugdíjasok október 17-én egy kellemes napot tölt-
hettek el Egerben. Az Idősek Világnapja alkalmából Giriczné 
Pintér Erzsébet által szervezett kirándulás teljesen ingyenes volt 
a klubtagoknak, köszönhetően az előző rendezvényből szárma-
zó bevételnek, valamint az önkormányzatnak, amely a teljes úti-
költséget vállalta magára, ezzel köszöntve a szép korúakat.

élménybeszámolójában Giriczné 
Pintér Erzsike klubvezető.

Bár fáradtan érkeztek haza a kis 
csoport tagjai, másnapra ennek 
már nyoma sem mutatkozott az 
arcokon. Valamennyien ott vol-
tak az ünnepélyes testületi ülésen, 
ahol szemtanúi lehettek az újon-
nan megválasztott képviselők és a 
polgármester eskütételének.

–bam–


