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Egészség

HUNYAI HÍRNÖK
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA, 2010. JÚLIUS 

Az 59 évvel ezelőtt Budapestről 
kitelepített 60 család, és az őket 
emberségesen befogadó he-
lyi gazdák tiszteletére állított 
emlékoszlopot Hunya Község 
Önkormányzata. Az ötletet 
Veress Árpád, az Ördögoldal 
című könyv szerzője, egykori 
kitelepített vetette fel. A kez-
deményezést a Képviselő-tes-
tülettel közösen nem csak fel-
karolta a település, de saját 
költségvetéséből meg is valósí-
totta azt. 

A kommunista diktatúra, becs-
lések szerint közel 15 ezer polgári, 
hazáját szerető értelmiségi csalá-
dot fosztott meg törvénytelenül 
az alapvető emberi jogaitól és va-
gyonától. Hunyára 60 családot, 
161 személyt hurcoltak el a fővá-
rosból. 1951. június 14-én éjjel, 
ácsolt deszkapados teherautókon, 
kézipoggyásszal és némi ingóság-
gal, fegyveresek gyűrűjében szál-
lították őket a teherpályaudvarra, 
ahonnan lemeszelt ablakú, lezárt 
vasúti kocsikba zsúfolva, fegyveres 
kísérettel indultak útnak. A rette-
gés és kételyek között a remény-
telenségbe „száműzöttek” között 
ügyvédek, tanárok, katonatisztek 
és kereskedők voltak, vallásra való 
tekintet nélkül, hazájukat szerető 

GAZDAGODIK ÉS GYARAPSZIK KÖZSÉGÜNK

Emlékoszlop a kitelepítetteknek

keresztények és zsidók egyaránt. 
A kitelepítetteket az akkori viszo-
nyoknak megfelelően, a „kulák-
nak” csúfolt szorgalmas gazdáknál 
szállásolták el a faluban. Tették 
mindezt abban a reményben, hogy 
a kényszerítő körülmény hatására 
összeugraszthatják egymással a két 
generált „ellenséget”. Ezzel azon-
ban éppen ellenkező hatást,  az 
emberi együttérzés és a szolidalí-
tás példa nélkül álló összekapcso-
lódását sikerült kiváltaniuk. A jó 

kapcsolat a későbbiekben, a kite-
lepítettek 1956 utáni eltávozását 
követően is megmaradt a családok 
között. 

Közel hat évtized elteltével a 
Hunyára kitelepítettek száma ala-
posan megfogyatkozott. Mára 
csak azok vannak életben, akik 
gyermekként kerültek ide szüle-
ikkel, az emlékoszlop jóvoltából 
azonban mindannyiukat örökre 
szívébe zárta a település. 

–bam–

,,Énnekem ezt a homloknyi országot, ezt a kitépett szívnél nem 
nagyobb hazát, e népet és e kor meredekjeit adta sorsomul e 

lét… Ebben a földben kell meggyökereznem!” 
(Váci Mihály: Ez! Itt! Most!)

A lurkók számára emlékezetes marad az 
idei gyermeknap. Ekkor vehették először 
birtokukba a pályázati forrásból felújí-
tott játszóteret, valamint a pihenőparkot. 
A község 2009 januárjában nyújtotta be 
a most elkészült projekt pályázati tervét, 
amely pozitív elbírálásban részesült. 

Mint azt Petényi Szilárdné polgármester asz-
szonytól megtudtuk, az elnyert 9 milliós forrásból 
6,77 millió forintot a játszótéri eszközök felújítá-
sára, 1,23 milliót a sétány kialakítására, közel 1 
milliót pedig egyéb kiadásokra fordíthattak. Az 
önkormányzat hozzájárulása az ÁFA volt. 

– Örülök annak, hogy a valaha elhanyagolt 
ligetből egy szép átlátható pihenőparkot épít-
hettünk ki. Április óta dolgozunk azon, hogy 
a munkánknak eredménye legyen és a kedve-
zőtlen idő ellenére nagyjából sikerült megvaló-
sítanunk mindazt, amit elterveztünk – mondta 

lapunknak Petényi Szilárdné, hozzátéve, hogy 
a megvalósult beruházás közös érdem. 

– Többen segítettek a munkában. Szeretnék 
köszönetet mondani a BO-Ti zRT-ből Tímár 
Zoltánnak, a Gépfarm Szövetkezetből Hanyecz 
Vencelnek, a pulykatelep tulajdonosának, Varga 

Lászlónak, valamint Tímár Bélának, Szarvas-
ról Pákozdi Jánosnak, illetve a férjemnek, aki 
nemcsak szakmai tanácsokkal látott el, hanem 
kétkezi munkájával is segített. Ugyancsak hálá-
val tartozom a közhasznú munkásoknak, akik 
Szurovecz László vezetésével sárban, esőben 
dolgoztak azért, hogy gyermeknapra rendben 
legyen minden.

A polgármester asszony azokhoz is intézett 
rövid üzenetet, akik szerint kevés a helyi gye-
rek, ezért talán hasznosabb dolgokra is el lehe-
tett volna költeni a pénzt. 

– Arra pályáztunk, amire lehetőségünk 
adódott, és amit fontosnak tartottunk: neve-
zetesen, hogy a hunyai gyerekeknek is legyen 
hol hasznosan eltölteni az idejüket. Ezzel régi 
adósságunkat törlesztettük feléjük. Remélem, 
hogy akik esetleg ma kételkednek ebben, azok 
is meggyőződnek erről, amikor unokáikat hoz-
hatják ide játszani.                                  B. M.

A gyerekek boldogan foglalták el a játszóteret

Megújult a játszótér és a pihenőpark

Megszépült a kút

Gratulálunk Vera!
A 4. osztályos Trabach Veroni-

ka személyében hunyai díjazottja 
is volt a kistérségi szintű mese-
mondóversenynek. Az első alka-
lommal meghirdetett eseményen a 
gyomaendrődi Szent Gellért Álta-
lános Iskola tanulója második he-
lyen végzett korosztályában.

A júniusban felavatott emlék-
oszlop helye valamikor elhanya-
golt terület volt, rajta egy Norton-
kúttal, amely az egykori tanyavilág 
egyik utolsó szimbóluma, és ami-
hez nagyon sokaknak fűződik sze-
mélyes emléke. A helyi képviselők 
éppen ezért úgy döntöttek, a kuta-
tat is helyreállítják, hogy az olyan 
formában maradjon meg az utókor 
számára, mint amiből valamikor 
vizet merítettek az emberek.
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Falunap

Előzmények
A 2006. október 1. napján megtartott önkor-

mányzati választások során megválasztott képvi-
selő-testület felelősséget érzett a község és az itt élő 
emberek jövőjéért. A nehezen kiszámítható válto-
zások közepette a lakosság ellátása, az intézmény-
hálózat működtetése, esetleges új ellátási formák 
bevezetése, valamint a község fejlesztés érdekében 
szükségesnek tartotta az előrelátó gazdasági el-

képzelések meghatározását. A választópolgárok 
bizalmából kapott lehetőséggel és egyben fele-
lősséggel társadalmi kontroll mellett igyekeztünk 
végezni munkánkat, együttműködve mindazok-
kal, akik céljainkat és a település céljait támogat-
ták és megvalósulásukat elősegítették. 

A gazdasági programban meghatározásra 
kerülő célok elsősorban az önkormányzat költ-
ségvetés lehetőségeire épültek. Mindenképpen 
fi gyelemmel kellett lenni arra, hogy egy kis 
lélekszámú település ellátásáról kell gondos-
kodni, amelynek helyi gazdasági lehetőségei 
behatároltak. Elsődleges cél az önkormányzat 
működőképességének biztosítása, az alapel-
látás intézményhez kötött és nem intézményi 
feladatainak szervezése és megvalósítása volt. 
A képviselő-testület szerette volna tovább vin-
ni mindazokat az eredményeket, melyeket az 
elődei elkezdtek, illetve megvalósítottak. Sőt 
új szolgáltatásokkal kívántuk segíteni az itt élő 
emberek helyzetének javítását. Azonban tanul-
nunk kellett a korábban elkövetett hibákból is. 

A település jelenlegi helyzete
Létrejöttétől szinte a kilencvenes évekig az 

állandó fejlődés, gyarapodás jellemezte a falut, 
az utóbbi években azonban az elvándorlás és az 
elöregedés. A kitűnő termőföld adta lehetőség 
miatt a hunyaiak többsége mindig a mezőgaz-
daságból élt meg. A föld a mezőgazdaság rend-
szerváltás utáni átalakítása során ismét egyéni 
tulajdonba került. A gazdaságok fő terményei 
a búza, kukorica és a cukorrépa, állatot pedig 
főleg vágósertést tartanak. A községben 49 vál-
lalkozás működik, ebből kettő szövetkezet, 6 
kft., 6 bt., és 33 egyéni vállalkozás.

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 ÉVES GAZDASÁGI PROGRAMJA (2006–2010)

A hitelállomány és a forráshiány is eltűnt
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (d) pontja a képviselő-testület 

át nem ruházható hatásköreként határozza meg a gazdasági program elfogadását. Ugyanezen 
jogszabály 91.§-a alapján az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését. 
A program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól, és az önkormányzatok részére 
helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehe-
tőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó fi gyelem-
bevételével szolgálják az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok 
biztosítását, fejlesztését.

A település infrastruktúrája, a szennyvíz el-
evezető csatorna-rendszer teljes hiányát nem 
számítva kiemelkedően jó. A 426 lakásból 422 
rendelkezik villanyárammal, még a belterü-
lettől másfél kilométerre lévő tanyákon is van 
áram. 1971 óta a vezetékes ivóvíz-ellátottság is 
százszázalékosan megoldott (416 háztartásban 
van), 1985-ben pedig a földgázt vezették be 
szinte mindenhová (jelenleg 367 háztartásban 

van). Kábeltelevíziót 130 lakásban nézhetnek, 
a telefon fővonalak száma 248, a személygép-
kocsiké 187. Az utóbbiakra nagy szükség van, a 
falunak nincs ugyanis vasútja, autóbusz pedig 
naponta csak reggel és este közlekedik. A 13 
utca 60 százaléka szilárd burkolatú, legalább 
egyik oldalon mindenütt van járda. A község 
eddigi „zsáktelepülés” jellege megszűnt azzal, 
hogy 2003-ban uniós támogatással bekötő út 
épült. A közrend hatékony védelmében jelentős 
szerepet tölt be a helyi Polgárőr Egyesület.

A településen komoly gondot okozott az 
1997-1998 óta szakadatlanul támadó belvíz. Az 
önkormányzat központi támogatás segítségével 
csapadékvíz elvezető- csatornarendszer kiépí-
tésébe kezdett, amit 2000-ben be is fejezett, 
de az üzemeltetési jogát a jelenlegi képviselő-
testületnek kellett megszereznie. Az engedélyt 
4,2 millió forint ellenében, sok utánjárással, a 
megépítéstől számítva 8 év után kapta meg az 
önkormányzat.

A belvíz miatt megsüllyedt a Polgármesteri 
Hivatal épülete, falai megrogytak, ezért új hi-
vatal építésébe kezdett a település, amit 2000. 
október 15-én vehettünk birtokba. Fiatal tele-
pülés lévén műemléke nincs Hunyának. Legje-
lentősebb épülete az 1800-as évek végén épült 
római katolikus templom volt, ami 1999-ben 
a belvíz miatt veszélyesen megsüllyedt, majd 
június 4-én éjjel egy villámcsapás következté-

ben leégett. A tűz olyan súlyos károkat okozott, 
hogy az eredeti templom helyreállítására nem 
lett volna mód, ezért lebontották és úgy hatá-
roztak, hogy újat építenek. Mivel az embereket 
és az elszármazottakat nagyon súlyosan érin-
tette a település identitását jelképező templom 
pusztulása, jelentős adakozás indult meg az új-
raépítés érdekében. Az új templom fel is épült.

Az infrastruktúra korszerűsítése, fejlesztése, 
a gyors internet bevezetése a versenyképesség 
növelését és a költségek csökkentését teszi le-
hetővé. A települési szilárdhulladék elszállítá-
sa szervezetten megoldott. Az elmúlt években 
odafi gyeltünk a lakosság gazdasági helyzetére, 
ezért nem emeltünk 2007 óta adót. 

Örülünk vállalkozóinknak, és köszönet jár 
nekik, hiszen nagymértékben hozzájárulnak a 
település működőképessége megőrzéséhez. A 
községben van elegendő kereskedelmi és ven-
déglátó egység. A napi alapvető élelmiszer és 
iparcikk helyben beszerezhető. A helyi adópoli-
tika az arányos teherviselésre épül. Községünk 
a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, 
de racionális gazdálkodással sikerült stabilizál-
ni gazdasági helyzetét. Sajnos lakóinak száma 
az utóbbi években folyamatosan csökkent, amit 
a lenti táblázat pontosan mutat.

A ciklus gazdasági programja
A program a tennivalók egész sorát jelenti, 

bár bizonyára sohasem lesz végleges és teljes, 
hiszen némelyek megvalósulnak belőle, mások 
aktualitásukat vesztik, esetleg nem remélt fel-
adatokat is sikerül megoldanunk. Éppen ezért 
úgy kell kezelni, mint egy koncepciót: időn-
ként át kell tekinteni a bővítés vagy éppen a 
csökkentés szándékával. A program a települést 
érintő fejlesztésekről szóló elképzelés, amely a 
helyi polgárok életének minden területére ki-
terjed. Vállalni kell a közösség valamennyi 
problémáját, gondját, örömét, hiszen a telepü-
lés fejlesztése a cél. Ahhoz, hogy Hunya elége-
dett emberek által lakott község legyen, min-
denekelőtt az összefogást kell szorgalmazni. 
A település fejlődése érdekében ápolni kell az 
együttműködést a választópolgárok, a képvise-
lő-testület, valamint a vállalkozók között.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás 
minden magyarországi térség, település szá-
mára új lehetőséget teremtett az adott terület 
fejlődésének felgyorsításában. A külső fejlesz-
tési források érdemi bővülése jelentőséggel bír 
az ország azon hátrányos helyzetű térségeiben, 
ahol a gazdaság teljesítménye az elmúlt 16 év-
ben kevesebb forrást biztosított az emberek 
életfeltételeinek javításához, a szolgáltatások és 
a gazdaság fejlődéséhez, a községben élő embe-
rek boldogulásához. Ám az uniós vagy magyar 
pályázatoknak is megvan a nehézsége. Nekünk 
kell előre megfi nanszírozni és csak hónapok 
múlva kapjuk vissza azt a pénzt, amit esetleg 
hitel árán tudtunk biztosítani.

A saját fejlesztési források hiánya – többek 
között az önkormányzat nehéz pénzügyi hely-
zete miatt –, évekig jellemezte településünket. 

Év Lélekszám Születések Halálozások Ideköltözöttek Elköltözöttek
1991 955 7 15 5 23
2009 722 2 21 13 6
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Gasztrorendezvény

A Petényi Szilárdné vezette képviselő-
testület erőn felül teljesített, miközben a 
korábbi hitelállományt és forráshiányt is 

eltüntette

Ilyen körülmények között különös jelentősége 
van a fejlesztési célokat is szolgáló külső for-
rásoknak, a magántőke beáramlását, a helyi 
gazdaság, az emberi erőforrások (humán tőke) 
fejlődését segítő infrastrukturális beruházások-
nak, és az itt élő emberek életfeltételeit javító 
fejlesztéseknek. Ez ellensúlyozhatja települé-
sünk további lemaradását.

Az önkormányzat célja csak az lehet, hogy 
minél igazságosabban szolgálja ki a községben 
élő polgárokat és segítse az arra rászorulókat. 
Magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújta-
ni, azonban csak nagyobb bevételekből lehet, 
de az államháztartás terheinek csökkentése 
miatt a központi költségvetésből nagyobb tá-
mogatásra nem számíthatnak a települések. Az 
önkormányzat arra törekszik, hogy jó kapcso-
lat alakuljon ki a lakossággal, a vállalkozókkal. 
Ennek előfeltétele, hogy a lakosok önként járul-
janak hozzá a helyi közös kiadások viseléséhez, 
a fejlesztések, beruházások megvalósulásához.

Véleményünk szerint fontos lenne, hogy mi-
nél több vállalkozó, befektető jöjjön települé-
sünkre, mert így lehetne dinamikusan növelni 
a bevételeket. Ehhez azonban a község gazda-
ságát élénkíteni kell. Ezért is alapvető, hogy jól 
megközelíthető legyen, tehát az úthálózatot, az 
infrastruktúrát fejleszteni kellene. Sajnos azon-
ban mindez nem rajtunk múlik.

Megállapítható, hogy szükséges egy hosz-
szabb távra érvényesülő jövőkép megalkotása 
a község fejlesztési lehetőségeiről, településfej-
lesztési célokról.

Kiemelt feladatok, 
elképzelések

A képviselő-testület a következő feladatok, 
elképzelések megvalósítását tartotta célszerű-
nek 2006–2010 között:

– Körjegyzőség létrehozása Örménykút Köz-
ség Önkormányzatával (megvalósult);

– Idősek Klubjának kialakítása, nappali ellá-
tással (megvalósult);

– A kistérséggel közösen megoldani az alábbi 
szociális feladatokat: nappali ellátás, közössé-
gi ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres 
szolgálat (megvalósult);

– Általános iskola átszervezése, az iskolaépü-
letének felújítása (az átszervezés megvalósult, 
az felújítás a 2010. év költségvetése terhére fog 
megvalósulni);

– Az óvoda átszervezése, új óvodai csoportte-
rem kialakítása (a 2010-es költségvetés terhére 
valósul meg);

– Az állati tetemek elhelyezésének megoldása 
(megvalósult);

– Szélessávú internet hálózat, hozzáférés ki-
alakítása a településen (megvalósult);

– A kábeltelevíziós rendszer modernizálása 
(folyamatban);

– Közösségi szoba kialakítása a fi ataloknak 
(megvalósult);

– Modern, a jelenkor követelményeinek meg-
felelő játszótér kialakítása (megvalósult);

– Új liget létrehozása, fatelepítéssel a Vörös-
marty út végén (megvalósult);

– Település szépítése, parkosítása (folyama-
tos);

– A temető rendbe tétele, gondozása (folya-
matos);

– A ravatalozó felújítása kívül, belül (meg-
valósult);

– Urna fal építése a temetőben (megvaló-
sult);

– Önkormányzati bérlakások kialakítása, a 

fi atalok letelepedésének elősegítése (ettől az év-
től megvalósulhat);

– A felszabaduló önkormányzati ingatlanok 
hasznosításának megvizsgálása (megvalósult);

– Az önkormányzati tulajdonú földutak fo-
lyamatos karbantartása (a vállalkozók segítsé-
gével folyamatos);

– Különböző támogatásokkal segíteni az itt 
letelepedni szándékozókat, illetve elősegíteni 
a lakások komfortfokozatának növelését (rész-
ben valósult meg);

– Az egészségügy, közművelődés, oktatás és 
az ifj úság támogatásában fejlődést elérni (meg-
valósult);

– A civilszervezeteknek a működésükhöz 
szükséges segítséget megadni (megvalósult);

– A helyi lakosság részére folyamatos, térí-
tésmentes informatikai hozzáférést biztosítani 
(megvalósult);

– Belvízelvezető csatornák rendbetétele (fo-
lyamatos);

– Utak szilárdítása, portalanítása (3 utcában 
megvalósult);

– A járdák kijavítása, az árkok rendbetétele 
(a jövő feladata);

– A Mezőberényt Szarvassal összekötő köz-
út felújításának szorgalmazása (megtörtént, de 
nem rajtunk múlik); 

– Az óvodai nevelés és az általános iskolai 
alsós oktatás helyben történő megoldása (meg-
valósult);

– A település hagyományainak, történeti em-
lékeinek tiszteletben tartása (folyamatos);

– A teljes körű egészségügyi ellátás biztosítá-
sa (megvalósult);

– A lakosság részére segítségnyújtás az egész-
ségügyi szakrendelőbe való bejutás megköny-
nyítéséhez (megvalósult);

– A szociális ellátás területén komplexen kell 
kezelni a családok rászorultságát és ennek meg-
felelően kell a segítési formákat alkalmazni (fo-
lyamatos);

– Kiszélesíteni a rászorulók körében a házi 

gondozói hálózatot és emelni a szociális étke-
zést igénybevevők számát (folyamatos).

A fentieken túlmenően fontos, hogy az 
egészséges lakókörnyezet kialakításában előre-
lépés történjen. Az egészséges lét egyik alapvető 
eleme a rendezett, kultúrált zöldövezet megte-
remtése. Ezt a célt szolgálja az utcákban lévő 
fasorok gondozása, a kivágott és kiszáradt fák 
pótlása, a parkosított terület gondozása. Folya-
matosan gondoskodni kell a játszótéri felszere-
lések javításáról, karbantartásáról, esetleges bő-
vítéséről (megvalósult, folyamatos).

Fejlesztések – erőn felül is
Hunya egyik települése a törvény által lét-

rehozott 3156 önkormányzatnak. Pars pro 
toto, avagy rész az egész helyett. Az ismert la-
tin mondás megfordításával – totum pro parte 
– azt szeretnénk bizonyítani, hogy az egész ön-
kormányzati rendszer is tükröződhet minden 
egyes részecskében, minden egyes kitűzött és 
megvalósult területfejlesztési célban. 

Ahhoz, hogy a községben útfelújítások tör-
ténjenek, a földutak helyett köves utak épül-
hessenek, intézmények működjenek, fejleszté-
sek legyenek, egyre több és több pénzre, bevé-
telre van szükség. Az önkormányzat 2010-ig 
terjedő gazdasági programja az egyre nehezedő 
működési feltételek mellett számtalan fejlesz-
tést hajtott végre, önerőből, pályázati úton és 
a közmunka programok segítségével. Globá-
lis célul azt tűztük ki, hogy az önkormányzat 
megtartsa, sőt gyarapítsa mindazon értékeket, 
amelyek jelenleg működnek. Mivel a lakosság 
terhelhetősége nem bővíthető, a feladatok meg-
valósítása során együtt kell működni a környe-
ző településekkel, valamint a helyben működő 
vállalkozásokkal.

Az elmúlt időben olyan feladatokat is meg-
oldottunk, melyeket a tervünkben nem is sze-
repeltettünk, mivel a 2006. évi költségvetés, 
hitelviszonyait és hiányoldalát, illetve az ön-
kormányzat akkori gazdasági helyzetét ismerve 
nem gondolhattunk rá.

Minden évben odafi gyelünk valamennyi 
korosztályra, és erőnkhöz mérten támogatjuk 
őket.

A ciklusprogramban foglalt feladatok konk-
rét megvalósítását az éves költségvetésben kell 
részletesen kimunkálni a pénzügyi források 
megjelölésével. Örülünk, hogy önkormányza-
tunknak nincs egy fi llér hitele és hiánya sem. 
Távlatokban mindenképpen meg kell oldani 
a szennyvíz elvezetését, amelynek előkészítő 
munkálatai már folyamatban vannak.

TERVEN FELÜLI BERUHÁZÁSOK
A gazdasági programon kívül elvégzett 
konkrét feladatok: 
– Piactér rendbetétele;
– Művelődési Ház felújítása;
– Ifj úsági klub kialakítása;
– Konditerem létrehozása;
– Polgárőr iroda kialakítása;
– Új településkép kialakítása;
– Orvosi rendelő rendbe tétele;
– Működő könyvtár és olvasóterem 
kialakítása. 
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Szabadidő

Zenére keltek és gyakorlatilag 
zenére is feküdtek június 26-
án a hunyaiak. Az idei faluna-
pot Pohalarecz László jóvoltá-
ból zenés ébresztő indította, a 
napot pedig nagyszabású ut-
cabál zárta. A két esemény kö-
zött pontosan fél nap telt el, 
ami alatt rengeteg egyéb más 
esemény is történt. A program-
dömping úgy lett összeállítva, 
hogy minden korosztály meg-
találja számítását.

A reggel kispályás focitornával 
indult a sportpályán, ezzel pár-
huzamosan a parókián kézműves 
foglalkozásra várták az óvodás és 
általános iskolás gyerekeket. A hi-
vatalos falunapi program a délelőt-
ti Szent László-napi misével vette 
kezdetét, amelyen a szentbeszédet 
Kövesdy Zsolt kunszentmártoni plé-
bános tartotta. Természetesen zsú-

folásig megtelt a templom, amiben 
ugyanúgy szerepe volt a sok haza-
látogatónak, valamint az erre az al-
kalomra vidékről ideérkezőknek. A 
misét követően idén is a templom-
kertben vendégelték meg a látoga-
tókat. Az állófogadást még nem 
annyira zavarta a megeredő eső, 
amely időnként csepergett, olykor 
pedig intenzívebbé vált, a színpa-
di programokra annál kedvezőtle-
nebb hatással volt. Az ízletes ebéd 
mellé dukáló nótát Horváth Aladár 
népi zenekara szolgáltatta, majd 
Hunya Jolán felkészítő irányítá-
sával a csehországi Európa-baj-
nokságra készülő gyomaendrődi 
Színfolt Mazsorett Csoport tagjai 
mutatták meg, hogyan is kell le-
dolgozni a kalóriákat. Elsősorban a 
gyermekeknek szólt Berta János és 
Soós Emőke bohócműsora, amelyet 
a Nyugdíjas Klub tagjai követtek, 
nagysikerű arató hagyományokat 
felelevenítő vidám előadásukkal. A 
humor óráit helyi és országos hír-

Az ünnepi Istentiszteletre színültig megtelt a templom A nap sztárvendége

Dr. Kiss-Rigó László Szegeden vette át az 
elismerést

A közönség ázott-fázott, de végig kitartott

Eső mosta a Szent László-napi búcsút
Az idei rendezvényre is nagyon sok elszármazott látogatott haza

névvel rendelkező zenei fellépők 
követték. Szilágyi András dalokat 
énekelt, a Hunyai Retró Zenekar 
pedig megalapozta a nézők han-
gulatát a Sógorok együttes mulatós 

popzenei műsorához. Citrom és 
Tamás, aki a valóságban is sógor, 
jó kis lakodalmas feelinget terem-
tett. Az egyetlen bajt a szűnni nem 
akaró égi áldás jelentette, ami mi-

att Petényi Szilárdné polgármester 
asszony az esti programokat a Mű-
velődési Házba parancsolta be. A 
helyiek így már „szárazon” követ-
hették nyomon az ország Kató né-

nijeként ismert Ihos József műsorát. 
A fejkendős, otthonkában toporgó, 
kissé pösze karakter idestova 20 
éve ontja a vicces történeteket. A 
humorista poénjait megkoptatta az 

idő vasfoga, de azért még „ülnek”, 
bár a mai fi atalok közel sem biztos, 
hogy osztják ezt a véleményt. 

Kató néni műsorát követően Pe-
tényi Szilárdné ragadta magához 

a mikrofont, aki átadta a Hunya 
Községért kitüntető címet. Eb-
ben az évben idősebb Szabó Bélát 
és nejét, a helyi Falumúzeum tu-
lajdonosait, valamint dr. Kiss-Rigó 
Lászlót, a Szeged-Csanádi Egy-
házmegye megyéspüspökét érte a 
megtiszteltetés. A püspök úr, aki 
személyes közbenjárásával elévül-
hetetlen érdemeket szerzett a he-
lyi iskola fenntartásában, néhány 
nappal korábban a szegedi foga-
dalmi templomban vehette át a dí-
jat, ünnepélyes keretek között.

Az ünnepi ceremóniát követően 
a nap sztárvendége, Keresztes Ildi-
kó lépett színpadra. A még mindig 
fi atalos, csinos előadóművész bő 
két évtizedes munkássága legjobb 
dalait tárta a közönség elé, közte a 
tavasszal megjelent „Csak játszom” 
című albumáról. Dalai megadták 
az alaphangot a tombolasorsolásra 
és főként a falunapot záró, hajnalig 
tartó utcabálra.

Bakulya Mihály

Tíznél is több bográcsban főtt az ebédnek 
való

Nagy sikere volt a helyi nyugdíjasok 
fellépésének
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