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A testületi ülésről jelentjük
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010.
július 15. napján, csütörtökön tartotta soros ülését. A képviselőtestület 5 fő napirend mellett jelentős számú, úgynevezett egyéb
ügyet is megtárgyalt, amelyet Miskó Bence körjegyző foglalt közérthető formába.
Az ülés elején megtárgyalták
Hunya vonatkozásában a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról készített átfogó
értékelést. A tanulmányban részletesen ki lett mutatva a település
demográﬁai helyzete, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és
természetbeni ellátások, az önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátások, a
jegyzői hatáskörben tett gyámügyi
intézkedések, a bűnmegelőzési program, valamint az átmeneti
gondozás megoldása.
A második napirendben meghozott döntés következtében néhány
napon belül elmondható lesz, hogy
Hunyán lényegében valamennyi
közút szilárd alappal rendelkezik,
és a mentő, szemétszállító jármű
minden ingatlanhoz el tud jutni.
A képviselő-testület olyan döntést hozott, hogy az Ady utca 520
méteres szakaszát, a Rákóczi utca
Vörösmartyt és Ady-t összekötő
113 méteres szakaszát, a Vörösmarty utca 261 méteres szakaszát,

valamint a Dózsa utca 135 méteres szakaszát szilárdíttatja meg,
ami összesen 1029 méter. A munka mellett a Művelődési Ház és a
Szent Erzsébet Liget előtti járdaszakasz is új réteget kap.
A szilárdítás a következőket tartalmazza:
– tükörnyitás a kitermelt föld
két oldalon történő elterítésével;
– altalaj tömörítés;
– útalap készítés 20 cm vastagságban beton törmelékből;
– szükséges mértékű kiegyenlítő
réteg terítése, tömörítése mart aszfaltból;
– kétoldali 1-1 m szélességű padka készítése, tömörítése a tükörből
kitermelt földből.
A fenti munkák ára meghaladja
a 12 000 000 forintot, melyet az
önkormányzat teljes egészében saját forrásból, a helyi adóbevételéből
ﬁnanszíroz. A munka elvégzésére a
Magyar Közút Nonproﬁt Zrt. kapott megbízást.
Harmadikként egy rövid témát
tárgyalt a testület, amely alapján

az Arany János utca, Rákóczi utca
és Vörösmarty utca közötti szakaszán megtiltja a tehergépjárművek
behajtását, és elrendeli „Tehergépjárművel behajtani tilos” jelzőtáblák kihelyezését.
A döntés oka, hogy a közelmúltban kicserélésre került az Arany János utca alatti dudacső, ami fontos
szerepet lát el a település belvízelvezetésében. A csövet nem lehetett
mélyebbre süllyeszteni, mint a korábbit és félő, hogy amennyiben
nehezebb járművek haladnak át
rajta, akkor ismét eltörik.
A negyedik téma a lakosság széles körét érinti, mivel olyan határozat született, hogy a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő kábeltelevíziós rendszer
működését 2010. szeptember 30.
napjával megszünteti. A döntést
nehéz szívvel mondta ki a testület, mivel eddig is szociális alapon
működtette a rendszert, komoly
veszteséget termelve. Azonban a
veszteség ellenére most sem anyagi
okai voltak a döntésnek. A rendszer technikailag elavult és nem
lehet rajta a mai jogszabályok által
előírt minőségű szolgáltatást biztosítani, valamint önkormányzatként nem lehet a jogszabályoknak
megfelelő módon kábeltelevíziós

Nem mellékesen…
A fő napirendek mellett több
további téma is megtárgyalásra
került a júliusi ülésen.
Felhatalmazást kapott a polgármester és a körjegyző, hogy
a háziorvos helyettesítésére más
megoldást találjon és tárgyalásokat folytasson a fenti cél érdekében.
Megkeresés érkezett a testülethez, hogy egy az önkormányzat társtulajdonában is lévő kft.
hitelfelvételéhez kezességet vállaljon az önkormányzat. Ez a
kérés elutasításra került, mivel
a település nem rendelkezik hitelállománnyal, és nem kíván
kezességnyújtási kötelezettséget
sem vállalni, különösen most a
ciklus végén, megkötve ezzel a
következő testület kezét.
A korábbi döntésnek megfe-
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Az iskola immár óvoda is
lelően 2010. szeptember 1. napjával az óvoda a Kossuth utcában
lévő iskolaépületbe költözik, ahol
a felújítás, átalakítás megtörtént.

A költözés kapcsán örömteli felajánlást kapott az önkormányzat,
hiszen egy cég új TÜV-KERMI
engedéllyel rendelkező óvodai
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rendszert működtetni.
A közelmúltban az önkormányzat meghívta az előﬁzetőket a Művelődési Házba egy tájékoztatóra.
A lakosság nagyobb hányadának
az volt a véleménye, hogy tudomásul veszi a rendszer leállítását,
egyben kéri, hogy az önkormányzat nyújtson szervezett segítséget a
mindig tv rendszer, valamint egyéb
tv rendszer beköttetéséhez.
A következő napirendben az
önkormányzatot érintő, 2010. évi
belső ellenőrzési jelentést tárgyalta
a testület. Az „átvilágítás” feltárt
hiányosságokat, amiket a képviselő-testület mindenképpen ki akar
javíttatni, hogy a ciklus zárására ne
maradjon elmaradás. A kilencvenes évek vége óta pontatlan a mérleg, emiatt nem áll fenn a rendelet
által megkövetelt hármas egyezőség az ingatlanvagyon kataszter, a
vagyon analitika és a főkönyv között. Elmaradások vannak a belső
szabályzatok tartalmában is. A kiﬁzetések, átutalások mind tartalmilag, mind formailag megfeleltek
az ellenőrzés során.
A hiányosságok pótlására intézkedési terv készült, mely az egyes
feladatok határideit, valamint a
pontok végrehajtásának felelőseit
is tartalmazza.
többfunkciós minivárat ajánlott
fel, melynek értéke bruttó 312
500 Ft. A felajánlást az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta, azóta a játék szakszerű
telepítése is megtörtént, így az
új helyen új játékok is várják településünk óvodásait.
Szintén fontos, hogy tervek
szerint szeptember 1. napjától
kezdi meg működését a gyógyszertár is, amely napi két órát
tart nyitva a napköziotthon
konyhája egyik helyiségében,
a Községházával szemben. A
patika a kondorosi ﬁókgyógyszertárként nyit ki, szakgyógyszerész felügyeletével. A létrehozásához szükséges döntést
meghozta a testület, azóta a
szükséges szerződést is megkötötték, sőt az átalakítás is megkezdődött.

2010. augusztus

Hunyai Hírnök

ÉLMÉNYEKKEL ÉS PROGRAMOKKAL TELI KÉT HÉT HUNYÁN

Idén is ingyen táborozhattak a gyerekek
FOTÓ: SOCZÓ GÉZA

Az idén nyáron is megtelt a Szent
László Parókia udvara gyerekekkel. A Karitász szervezet jóvoltából
több éve már, hogy minden nyáron kéthetes ingyenes táboroztatás
folyik a hátrányos helyzetű gyerekek hasznos szabadidő eltöltése
érdekében. Júliusban 60 gyermek
vett részt a tábor programjain, ahol
a kézműves foglalkozásokon kívül
szerepelt többek között sport, mézeskalácssütés, kerékpártúra, múzeum látogatás, íjászkodás és szellemi vetélkedő.
A családoknak nem kellett a táboroztatás költségeihez hozzájárulni, hiszen néhány szülő, nagyszülő, középiskolás diák, valamint
a Szent László Karitász Szervezet
tagjai mindent előteremtettek.
Köszönet jár Soczó Géza hitoktatónak, Hanyecz Vencelnének, Farkas
Rezsőnének, Kiszelyné Tímár Erikának, Cserven Bélánénak, Fülöp
Tibornénak, akik minden nap ott
segédkeztek a táborban. A gyermekek nevében kijár a köszönetet
természetesen minden felnőtt segítőnek is, aki valamilyen formában
támogatta a tábor létrehozását. A
ﬁatalok, mint eddig minden évben, gazdag élményekkel térhettek
haza a nyaralásból.

Az első nap az ismerkedéssel telt

Készülnek a tésztaformák

Célra tarts!

A kerékpártúrát élvezték a gyerekek

Persze hogy játék is volt

Mindenkinek ízlett a csörge fánk

Petényi Szilárdné is meglátogatta a táborlakókat
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FALUMÚZEUM LETT A TÖBB ÉVTIZEDES GYŰJTŐMUNKA GYÜMÖLCSE

Hunya egyik kulturális büszkesége
Hunya egyik kulturális nevezetessége az idősebb Szabó Béla és
neje tulajdonában lévő Falumúzeum, amely immár 13 éve látja
el jelenlegi funkcióját az Óvoda utca 8. szám alatt. A ház, amit
felújítottak és berendeztek, közel száz éve épült és három helyiségből áll. A tisztaszoba és a konyha berendezése egy múlt századi földművelő család életének helyszínéül szolgálhatna, csak
lényegesen zsúfoltabb. A hátsó szobában az összegyűjtött edények, csizmák és használati tárgyak találhatók. Az udvaron lévő
pajtában egyéb szerszámok vannak elhelyezve, és ott áll a település egykori tűzoltókocsija is.
Béla bácsit – elmondása szerint
– gyermek kora óta vonzották a régiségek és az egykori paraszti élet
tárgyai, de intenzív gyűjtésükbe
csak jóval később kezdett.
– Amikor nyugdíjba vonultam,
volt egy kistraktorom, amellyel a falubeli kerteket szántottam. Munkámért cserébe elkéregettem azokat a
régi tárgyakat, amelyeket megláttam
a házaknál. Nem anyagi haszonszer-

Szilárdné és helyiek biztattak, bátorítottak és segítettek bennünket.
A nyitás előtt szétnéztünk a környező tájházakban is, az ott látottak szerint próbáltuk kialakítani.
A múzeum a régi templom 100
éves jubileumakor nyitotta meg kapuit a látogatók számára. A helyiek
mellett Gyomaendrődről, Kondorosról és még messzebbről is jönnek.
Előszeretettel járnak például az is-

A kemencét manapság is gyakran befűtik
zés céljából kezdtem el a gyűjtőmunkát, hanem saját kedvtelésből. Miután megismerték a szenvedélyem,
szerencsére a falubeliek is elkezdték
hordani a különböző tárgyakat –
mondja Béla bácsi a kezdetekről.
– Pihenés céljára vettük a kis
házat 1995-ben, de közben anynyira felszaporodott a gyűjtemény,
hogy muszáj volt, berendezni,
mert a padlásra már nem fért – veszi át a szót Margó néni. – Petényi
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A hátsó szoba tele használati tárgyakkal

kolások. Joggal büszkén arra, hogy
a Magyar Televízióban is bemutathatták páratlan gyűjteményüket. A
kiállított tárgyak többsége a huszadik századból való, de szép számmal
akad korábbi darab is.
– Nagyjából a gyűjtemény harmada lehet saját tulajdon, a többit úgy kaptuk – teszi hozzá Béla
bácsi. – A házi nyilvántartásból
mindegyikről tudjuk, hogy mikor
és ki adományozta. Több ezerre

A hátsó épület és a pajta

A portát és a házat kitartó szorgalommal gondozzák, ápolják

A katonaláda régi korok kincseit rejti

tehető a képek, eszközök, használati tárgyak száma, ki nem dobunk
semmit, ami már nem kell, mert
van belőle szebb, azt a padláson
helyezzük el. A használati tárgyak
nagyobb részével gyakorlatban is
találkoztam annak idején. Néhányukra nem szívesen emlékszem
vissza, bár az idő múlása azért
sok mindent megszépít. A régészeti leleteket csak gyűjtöm, nem
különösebben értek hozzá. Akad

közöttük sok olyan darab, amelyről nincs pontos tudomásom, hogy
melyik korból való.
Arra a kérdésre, hogy van-e
olyan holmi, ami nincs, de elkellene, a házigazda csak ennyit felel:
– Egy nagykoronás régi káposztavágó jól jönne, azért több mindent
elcserélnék. Ígértek már seprűkötőgépet, kézzel hajtott számológépet is, de sajnos nincs hová tenni.
Kép-szöveg: Bakulya Mihály

A házaspár idén a Hunya Községért kitüntetést is megkapta
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Új képviselőt választ a körzet
Köztudott dolog, hogy Domokos a második fordulót az önkormányLászló, a szarvasi székhelyű 5-ös zati választások napjára, október
választókerület egyéni országgyű- 3-ára tűzte ki.
A módosított választási eljárási
lési képviselője ÁSZ elnökké választása miatt 2010. június
4-i hatállyal lemondott képviselői mandátumáról. A hatályos törvények szerint ilyen
esetekben időközi választást
kell tartani. Ahogy azt várni
lehetett, az Országos Választási Bizottság (OVB) július
16-án megtartott ülésén az
időközi választás első fordulóját szeptember 19-ére, míg

2010. augusztus

törvény által szűkebbre szabott határidők miatt a korábbi gyakorlatnál gyorsabban zajlanak a választási események. A választópolgároknak augusztus 5-éig kellett megkapniuk az értesítőt
és az ajánlószelvényt, a pártoknak pedig augusztus 20án 16 óráig van lehetőségük
jelölt bejelentésre. Úgy hírlik, hogy a körzetben valamennyi parlamenti párt fog
jelöltet állítani, ezen felül
pedig egy független induló
is lesz.
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Kék hírek

Az utóbbi időben sok autóból
loptak ki táskákat, pénztárcákat
a megyében, ezért a rendőrség kéri
az autósokat, hogy még rövid időre se hagyják a kocsiban értékeiket,
irataikat, telefonjaikat. Bár ilyen
szempontból Hunya szerencsére a
béke szigete, azért ha kimozdulunk
itthonról, nem árt megfogadnunk
az alábbi intelmeket. Az üléseken,
kalaptartón hagyott értékes tárgyakat pillanatok alatt ki tudják venni
az utastérből. Betörik az ablakot,
vagy valamilyen eszközzel kinyitják
az ajtózárat, és már hozzá is jutnak a
táskákhoz, tárcákhoz. Nem beszélve arról, hogy a lopás miatt a tulajdonost érő kárt tovább növeli a bezúzott ablaküveg vagy a megrongált
zár kicseréltetésének költsége is.
A régi trükkel csaptak be egy
sarkadi nőt néhány napja. Rejtett számról felhívta egy férﬁ, aki az
egyik mobilszolgáltató munkatársaként mutatkozott be. Azt mondta neki, hogy másfél millió forintot
nyerhet, ha 10 percen belül 20 ezer
forint értékben feltöltő-kártyát vásárol. Természetesen az idegen vissza
is hívta a nőt, aki bediktálta neki a
kártyák számát. Utóbb, ahogy már
ezt megelőzően sok esetben, ezúttal
is kiderült, hogy semmiféle nyereményjátékról nincs szó. A férﬁ által
emlegetett mobilszolgáltató ilyen
akciót nem szervezett.
A Szarvasi Rendőrkapitányság jelentős értékre elkövetett lopás bűntett megalapozott gyanúja
miatt vett őrizetbe egy férﬁt. A 34
éves kunszentmártoni ﬁatalember
a gyanú szerint még július közepén bement egy Szarvas külterületén lévő telephelyre és onnan több
mint 3 millió forint értékben vitt
el mezőgazdasági gépalkatrészeket,
kisgépeket.
Két nappal a fenti esetet követően a Szarvasi Rendőrkapitányság
őrizetbe vett egy szintén kunszentmártoni férﬁt, aki ellen korábban
elfogatóparancsot adtak ki. A 41
éves férﬁ ugyanis megalapozottan
gyanúsítható egy korábban Szarvason történt lopás elkövetésével.
A helyszínen életét vesztette az
a 47 éves nő, aki az eddigi vizsgálatok eredménye szerint gyúlékony
anyaggal lelocsolta, majd felgyújtotta magát szarvasi otthonában. A
tragédiával kapcsolatosan idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja
nem merült fel. A haláleset körülményeit a rendőrség közigazgatási
eljárás keretében vizsgálja.
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