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A POLGÁRMESTER ASSZONY KÖSZÖNI A LEHETŐSÉGET

Levelet hozott a postás
A mívesen megfogalmazott sorok akkor is
lelepleznék az íróját, ha történetesen nem
lenne aláírva, de ő ebben sem ismer pardont. Petényi Szilárdné polgármester aszszonyról van szó, aki az elmúlt négy évben fáradtságot és időt nem kímélve tette a dolgát azért, hogy Hunya hanyatlását megállítsa és élhető faluvá tegye. Most
a négyéves önkormányzati ciklus végéhez közeledve megírta levelét, amelyet az
alábbiakban olvashatnak.
Tisztelt Választópolgárok!
Eltelt 4 év a 2006-os önkormányzati választások óta. Visszagondolva a polgármesteri tisztségért való indulásomra, amikor kétséges volt
számomra, hogy megéri-e vállalni a megbízatást, nos, úgy gondolom megérte. Bár tudom,
hogy sokszor a családomtól vettem el azt az
időt, amit a hivatali munkámban töltöttem el.
Mindig hittem abban, hogy lehet változtatni, csak akarni kell. E pozitív szemlélet segített abban, hogy felvállaljam a településen élők
gondját, örömét. Szívesen dolgoztam az itt élő
emberekért. Mindig úgy gondoltam, vissza
kell adnom abból a sok szeretetből, gondoskodásból, amit itt kaptam, amióta csak a faluban élünk. Persze tudom, van akinek csalódást okoztam, van, aki többet várt tőlem, de
remélem van olyan is a lakosság körében, akinek kellemes meglepetést szereztem. Egy ilyen
felelős beosztásban nem lehet egyéni érdekeket
szem előtt tartani.
Mindig azért a közösségért vállaltam felelősséget, amelyért felelős voltam. Ebben a ciklusban valamennyi itt élő emberért tettem ezt.

Tehát a település fennmaradása, a ﬁzetőképesség biztosítása, a hitelek, a hiányok eltüntetése,
a településen élők életminőségének javítása, a
település fejlesztése volt számomra a legfontosabb. Rájöttem, nem minden a pénz. Közös
összefogással, egymás segítésével, a munkámra való odaﬁgyeléssel, sok mindent meg lehet
valósítani. Minden korosztály fontos volt számomra, a legkisebbektől a legidősebbekig.
Mindig az volt a vágyam, hogy a kezem nyomát ott hagyjam a település arculatán. Úgy
gondolom, ez sikerült.

Hálás vagyok a Képviselő-testületnek,
amiért mindenben támogatott. Társadalmi
munkában, tényleg valamennyien a településen élők problémáinak a megoldásáért dolgoztak. Mondhatom, így együtt jó csapatot
alkottunk. Tartalmas testületi üléseink voltak a körjegyző, Miskó Bence segítségével és
számomra mindenkinek a véleménye fontos
volt. Úgy gondolom, a hivatalban dolgozó
munkatársaim is – ki-ki képessége szerint
–, idejüket nem kímélve dolgoztak Önökért.
Sok mindent megoldottunk, de nem mindent. Vannak újabb feladatok, amit meg kell
valósítani.
Köszönettel tartozom a vállalkozóknak, akik
nélkül szintén nem tudtam volna sikeres lenni.
A sok-sok apró örömből áll aztán össze az a kép,
ami számomra emlékezetes marad.
Persze kaptam pofonokat is az elmúlt években. Volt, amit jogtalanul, én ugyanis nem tudok felelősséget vállalni az elmúlt időkért. Egy
vezetőnek persze ezekből is le kell vonni a tanulságot! A fontos, hogy a célt világosan lássa
maga előtt!
Kívánom, hogy örömüket leljék gyermekeikben, unokáikban és segítsék egymást, hiszen
senkinek nem jó, ha idősebb korára egyedül
marad. Tudjanak örülni a legapróbb dolognak
is, hiszen akkor könnyebben átvészelik a nehézségeket.
,,Sose feledd azt, hogy az értékes élet alapja a
szeretet és a békesség.
Utána a türelem és az emberi megértés.”
(Tamási Áron)
Végül köszönöm a lehetősséget, hogy az
Önök bizalmából polgármester lehettem.
Petényi Szilárdné polgármester

Hogyan tanuljunk meg tanulni?
Nem lehet elég hamar elkezdeni, de sosem késő. Vonatkozik ez az állítás a tanulásra is.
Legtöbben az idők során elsajátítanak egy olyan módszert, amely sikereket hoz, de mi
van akkor, ha nem jövünk rá mi a jó? Aggodalomra akkor sincs ok! Az iskolakezdés apropóján megpróbálunk néhány ötletet adni arra, hogyan tanuljunk meg tanulni.
Rossz hír, hogy nem lehet könnyen és gyorsan
maradandó tudást elsajátítani. Érdemes minél
hamarabb elkezdeni tanulni. A legfontosabb a
szövegek elsajátítása során az aktív szövegfeldolgozás. Nem elég, ha csak újra és újra elolvassuk
az anyagot, hiszen így a rövid távú memóriánkba
kerül az információ. Elsődleges feladat a tanulás
során, hogy az olvasott szöveget okosan dolgozzuk fel, így válhatunk aktív tanulókká.
Többféle jegyzetelési technika működik. Az
egyik a vázlatolás, a kulcsszavak kiírása és az ösz-
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szefüggések jelölése, hasonló módszer széljegyzetek készítése, a különböző szövegkiemelés, a
másik pedig hogy a folyó szöveget újrafogalmazzuk. Célravezető, ha egy-egy szövegrész elolvasása után saját szavainkkal mondatba foglaljuk
az olvasottakat. A megértést, a gondolkodó tanulást nagyban segíti, ha kérdéseket teszünk fel
akár egyedül, akár társaságban tanulunk. Fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, mi az, amit
tudunk, és mi az, ami új információ. Időt és
energiát emészt fel, hogy valamilyen kapcsola-
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tot alakítson ki a hallgató a tanulásra váró szöveggel, de a legfontosabb, hogy mindenki magának tanul és a gondolkodás, a megértés hoszszú távú tudással ruházza fel a jövő generációt.
Mit tehetünk mindezen túl? A tanulást rengeteg apró, látszólag jelentéktelen dologgal mi
magunk is segíthetjük. Fontos feladat a komfortos körülmények megteremtése. A háttérzajok kiszűrése, a megfelelő folyadék-utánpótlás
is könnyít az agy aktivizálásában, ellentétben
az étellel, az emésztési folyamatok miatt ugyanis bágyadtabbak, fáradékonyabbak leszünk.
Teli hassal ugyanúgy nem érdemes nekiülni
tanulni, mint késő éjszaka, hiszen az alvás, az
agy pihentetése ugyanolyan fontos, mint az aktivizálása.
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A FÉLÉVI GAZDÁLKODÁS POZITÍV MÉRLEGET MUTAT

A testületi ülés hírei
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. volt, hogy az előző ciklusban előszeptember 1. napján tartotta soros üléseit, melyekről ezúttal is készített eredeti terv nem igazán
hagyott teret a helyi vállalkozók
Miskó Bence körjegyző készített áttekinthető összefoglalót.
Először együttes ülést tartott
Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületével, amelyen a két fő napirendi pont az
intézmény költségvetési határoza-

pozitív képet mutat, ami lehetővé
tette, hogy augusztus hónapban
megvalósuljon közel 15 000 000
Ft értékben az év fő fejlesztése, az
Ady, Vörösmarty, Dózsa és Rákó-

fejlesztési lehetőségeinek, és ezzel
olyan beruházások váltak lehetetlenné, melyek Hunya érdekeit
szolgálták volna.
Döntés született arról is, hogy
az önkormányzat a 2011-es nap-

Az Ady Endre utcára is nagyon ráfér már a felújítás
tának módosítása és a félévi gazdálkodás értékelése volt. A képviselő-testületek megállapították,
hogy az intézmény kiadási oldalon
félévig 50,73 %-ot, azaz 16 151
000 Ft-ot teljesített, míg a bevételi
oldal 52,5 %-ot tesz ki, ami 16 717
000 Ft-nak felel meg.
Az együttes ülés után került
sor a tervek szerinti utolsó előtti
hunyai képviselő-testületi ülésre.
Itt is két fő napirend szerepelt: az
önkormányzat költségvetésének a
módosítása, illetve a féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása.
Napirend előtt a polgármester tájékoztatta a képviselőket az
elmúlt ülésen meghozott határozatok végrehajtásáról. Az ebben
foglaltak maradéktalan teljesítését elfogadták a testület tagjai.
A napirendekben több döntés is
született.
A képviselő-testület módosította a 2010. évi költségvetés főöszszegét és azon belül az egyes szakfeladatokhoz tartozó összegeket.
Az új költségvetés 126 795 000
Ft lett. A féléves beszámoló kapcsán megállapítást nyert, hogy az
önkormányzat bevételi oldalon
97 952 000 Ft-ot ért el, míg a kiadásai 59 246 000 Ft-ot tettek ki.
Ahogy az a számokból is látszik,
az első félévi gazdálkodás mérlege
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czi utca földes szakaszainak szilárd úttá tétele.
Elfogadásra került a Hunyai Településrendezési Terv részét képező
szabályozási terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása is, amellyel
egy közel egyéves folyamat látszik
lezárulni. A változtatások fő oka az

tári évben részt vesz a Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázatán,
támogatva ezzel a hunyai hátrányos helyzetű tanulók felsőfokú
tanulmányait. A pályázati kiírással hamarosan találkozhatnak az
érdeklődők a Községháza hirdetőtábláján.

FELHÍVÁS!
Mint azt több utcában tapasztalhatták, az önkormányzat vállalkozó igénybevételével hozzákezdett a belterületi
bel- és csapadékvíz elvezető
rendszer árkainak helyreállításához. Az elmúlt években az
árkok feltöltődtek az átereszek
elzáródtak és ezzel az árokrendszer használatra alkalmatlanná vált. Három munkaterületen a napokban végéhez közeledik a munka, de
várhatóan még további árokszakaszok helyreállítására is
sor kerül ebben az évben.
Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy
a későbbiek folyamán komoly
ﬁgyelmet szentelünk az árkok
karbantartásának ellenőrzésre.
Az árok fűnyírásának feladata
a helyi rendeletünk szerint az
ingatlan használójának/tulajdonosának a feladata, kötelezettsége.
A
vegyszerrel
történő
gaztalanítás következtében a
növényzet gyökérzetének elpusztulásával, az árkok eltömődése felgyorsul és ezzel komoly
kár keletkezik az árokrendszerben. Felhívjuk a ﬁgyelmet,
hogy kerüljék az árkok vegyszerrel történő gaztalanítását,
mivel együttes érdekünk, hogy
az árokrendszer ellássa a funkcióját.
A funkcióellátást bármilyen
okból veszélyeztető lakosok ellen a jövőben szigorúan fel fogunk lépni.
Miskó Bence körjegyző

Megnyitott a gyógyszertár

2010. szeptember 1-től megnyílt a Kondorosi Gyógyszertár
Fiókpatikája a Napközi otthon
helyén. Bár a háziorvos közel 40
évig lelkiismeretesen látta el a
házipatikai feladatokat, a képviselő-testület mégis úgy gondolta,

hogy az ezzel járó terheket leveszi
a válláról. Sokan csak a gyógyszerekért mentek orvoshoz, így a
gyógyszertári ﬁók megnyitásával
lerövidül a várakozási idő az orvosi rendelőben.
A gyógyszertárban szakgyógy-
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szerész szolgálja ki a lakosságot, aki
felvilágosítást is tud adni a gyógyszerekkel kapcsolatban. A patika
nyitva tartási ideje a háziorvos délutáni rendelési idejéhez igazodik.
Tehát az ebéd utáni időszakban
minden munkanapon nyitva tart.
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HUNYAI ÉS GYOMAENDRŐDI FIATALOK A DUNAKANYARBAN

Cserkésztáborban, Dömösön

„Gyomaendrődről, Hunyáról,
Mezőtúrról és Borsodnádasdról,
összesen 36-an táboroztunk a kísérőkkel együtt. Az idei tábort,
amely nyolcadik volt a sorban, már
nagy izgalommal vártuk, amely
Dömösön, egy Dunakanyar melletti településen volt augusztus 9–
14. között. Táborunknak a helyi
plébánia adott otthont.
Az első napon hosszas vonatozás után érkeztünk meg a táborhelyre, ahol elfoglaltuk szállásunkat. Ezt követően megalakultak az
őrsök, külön ﬁúk és lányok. Első
feladatunk a csapatzászló elkészí-

FOTÓ: SOCZÓ GÉZA

A játszva tanulás módszerével ﬁúkat nevelni jellemes, vallásos és hazaszerető férﬁakká – így határozta meg a múlt század első éveiben a „boy scout” mozgalom célkitűzését az alapító, Baden
Powell angol katonatiszt. Elgondolását igazolja, hogy a cserkészet a világ legnagyobb nemzetközi
szervezeteként 2007-ben ünnepelte megalakulásának száz éves évfordulóját. A cserkészek minden
nap tudatosan végrehajtanak egy jótettet. Ezt most az Extra olvasói is megtapasztalhatják, hiszen
az alábbi cikket hunyai cserkészek – Cserven László és Hegedűs Bence – állították össze.
tünkért. A várban egy csodálatos
tárlatvezetéssel egybekötve láthattuk hazánk egyik fontos emlékét.
Ezután felmentünk a 100 méter
magas kupolába, ahonnan még a
Felvidék is jól látható. A visszaérkezésünk után este tábortűz helyett karaoke-ztunk és nagyon jó
hangulatban telt el az este.
A negyedik napon a pihenésé
volt a főszerep, csak papírt meregettünk és mézeskalács ﬁgurákat
készítettünk. Este ismét vicces játékokat játszottunk a tábortűznél.
Az ötödik nap a Rám-szakadékba mentünk túrázni, ahol a meg-

A Rám-szakadékban

Mindszenty József hercegprímás sírjánál
tése volt, amit nagy lelkesen meg is
oldottunk. A következő program
– egy izgalmas focimeccs – mindenkit megmozgatott, a nap fénypontja pedig a tábortűz volt, ahol
ismerkedési játékokat játszottunk.
Ezzel véget is ért az első együtt töltött nap.
Másnap – ahogy később minden
nap –, reggeli tornával frissítettük
melegítettünk a napi programokra. Visegrádra gyalog tettük meg a
több kilométeres utat. Megnéztük
az alsóvárat és a Salamon-tornyot.
Szemfülesen ﬁgyeltünk a kiállításokon, mert Bea néni ravasz kérdéssorára kellett válaszolni később.
Dömösre visszaérve mindannyian
elfáradtunk, úgyhogy aznap már
csak tábortűz volt.
A harmadik napon Esztergomba mentünk, szerencsénkre már
busszal. A Bazilikát felkeresve, lenyűgözve láthattuk többek között
a csodálatos Bakócz-kápolnát. Ellátogattunk Mindszenthy bíboros
sírjához, ahol közösen imádkoztunk, családjainkért és nemze-
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erőltető menetelés ellenére a látottak nagy gyönyört nyújtottak, és
kárpótoltak a fáradtságért. Délután a leendő cserkészek próbáját tartottuk meg, ahol a jelöltek
kivétel nélkül megfeleltek. Este
megtörtént az, amire mindenki
várt: felavattuk új cserkésztestvéreinket. Mindannyiunkat meghatott ez az esemény. A tábortűznél
a hagyomány szerint egy fonalat
adogattuk körbe, amiből a végén
mindenki kapott egy darabot.
Az utolsó napon korán felkeltünk,
hogy időben odaérjünk a komphoz. Sajnos a borsodnádasdiaktól

gyorsan el kellett búcsúzni, mivel
ők másfelé mentek haza. A kompátkelés után vonattal tértünk haza.
Szeretnénk megköszönni kedves
támogatóink segítségét, valamint a
felnőtteknek, hogy vigyáztak ránk!
Mindannyian nagyon jól éreztük
magunkat, csak Barta Móniék hiányoztak nekünk. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk, ez volt
az egyik legjobb tábor és már alig
várjuk a következő évit! Itt mondunk köszönetet a Szeged-Csanádi
Egyházmegye pályázati támogatásának, hogy hozzájárultak költségeink támogatásához.”

Visegrádi csoportkép
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Új helyre költöztek a hunyai óvodások
Szeptember elsejétől új helyen
kezdődött meg a hunyai óvodások
nevelése. A gyermekek kis létszámára való tekintettel, önkormányzati segítséggel, az iskola épületében
alakítottak ki óvodai csoportszobát egy tanteremből. A felújítást
természetesen az ÁNTSZ előírásait ﬁgyelembe véve végezték. Az új
helyen lényegesen komfortosabb
lett a gyermekek ellátása a korábbinál. Az óvó- és a dajka néninek
köszönhetően ízléses és hangulatos
terem várja a kicsiket, akik kez-

A gyerekek szép környezetbe kerültek

detben meglepődve tapasztalták
a változásokat, de aztán gyorsan
megszokták a helyet, ahol azóta
otthonosan be is rendezkedtek.
Nem mellékes, hogy a szabadidejüket együtt tölthetik az általános
iskola alsó tagozatos diákjaival,
akikkel nem olyan rég még együtt
jártak óvodába.
A régi óvoda üresen maradt épülete sem marad sokáig árván: tervek szerint két szociális bérlakást
alakít ki az önkormányzat a rászorulók részére.

Kék hírek
Tűz ütött ki a szarvasi Gallicoopnál augusztus 15-én. Az
üzemben az elszívó rendszer egyik
ventillátora égett a rekeszmosó
részlegnél. A szarvasi tűzoltók mellett a kunszentmártoniak is a helyszínre vonultak. A sűrű füsttel járó
tűz eloltása után ki kellett szellőztetni az üzemrészt, ahol senki sem
sérült meg.
Szeptember 1-jén kora délután
Mezőberényben, a Báthory utca és
a Belencéresi utca kereszteződésében összeütközött egy elektromos
kerékpáros és egy autós. A biciklis
lány 8 napon belül gyógyuló könynyű sérülést szenvedett.
Villanyoszlopnak
ütközött
teherautójával egy ittas sofőr szeptember 3-án késő este
Mezőberényben. A férﬁ a Vésztői
útról a Táncsics utcára szeretett
volna bekanyarodni, de túl nagy
ívben próbálta végrehajtani a manővert, ezért nekiment egy villanykarónak. Mikor a rendőrök
igazoltatták a férﬁn erős alkoholszag érződött, ezért előállították
vérvételre. Az elsődleges orvosi
vélemény szerint a férﬁ közepesen
ittas állapotban vezetett.

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
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