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Napjainkban gyakran hallhatunk, olvashatunk különböző 
médiákban a hungarikumokról, helyi értékekről. Mindezek 
összegyűjtése, rendszerbe történő elhelyezése fontos, hiszen 
mintegy tükörképe az adott közösség, település tárgyi, szellemi 
kultúrájának, gazdasági erejének. A gyűjtés mikéntjét, a 
feltérképezett értékek gondozásának lehetőségeit és formáját 
kormányrendelet szabályozza. Ennek értelmében a helyi 
értéktárba bármely magánszemély, civil szervezet vagy 
közösség javaslatot tehet az általuk preferált dolog felvételére 
az alábbi kategóriákban:

agrár- és élelmiszergazdaság, ipari és műszaki megoldások, 
természeti környezet, egészség és életmód, kulturális örökség, 
turizmus, épített környezet és sport.

A javaslatokat a Települési Értéktár Bizottság fogadja és 
segíti előkészíteni a vonatkozó rendeletben alkalmazott adatlap 
kitöltésével. A települési értéktárba történt felvétel után 
lehetőség szerint az adott érték felterjeszthető a Megyei 
Értéktárba valamint a Nemzeti Értéktárba.

Településünkről ez idáig  5 dolog került feldolgozásra melyek 
a következők:

Nagykun Legénybot – Oláh Lajos megán gyűjtő tulajdona, 
mely a Megyei Értéktárba került és ott kezdeményezték a  
Nemzeti Értéktárba történő felvételét.

Kunhímzés és Vert csipke – melyek többek kezdeményezése  
nyomán szintén a Megyei Értéktárban szerepelnek.

Méteres paprikás vastag kolbász – a Nagykun-Hús Kft 
terméke szintén felvételt nyer a Megyei Értéktárba

A Kunsági Kiállítóház és Fafaragó galéria és néprajzi 
magángyűjtemény – Czupp Pál tulajdona.

A feldolgozásra kerülő értékek őrzésére, működtetésére 
pályázati források elnyerése lehetséges. Így pl. van lehetőség 
kiadványok készítésére a települési értékekről, mely jól 
hasznosítható a városunk idegenforgalmi turisztikai 
bemutatására, de rendezvények, közösségi programok 
megvalósítására, adott érték műszaki építészeti állagmegóvá-
sára, javítására.

A környezetünkben  számos, jellemzően helyinek értékelhető 
dolog létezik közülük több túl mutat a térségünkön, akár megyei 
viszonylatban is helytálló. 

Kérjük a közösségeket, civil szervezeteket segítsék 
településünk értékmegőrző tevékenységét javaslataikkal.

 Szentpéteriné Lévai Mária
 Kunhegyesi Települési Értéktár 
 Bizottság elnöke

Ősszel és télen a közlekedési balesetek bekövetkezésében 
jellemzően szerepet játszik, hogy a járművezetők nem az 
időjárási-, látási-, és útviszonyoknak megfelelően vezetik 
járműveiket. A járművezetőknek időszerű a téli hónapokra 
történő felkészülés.

Az őszi és téli évszakokban a közlekedési balesetek gyakori 
oka, hogy a járművezetők nem az időjárási-, látási-, és 
útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. A hideg idő 
beköszöntével a csapadéktól csúszós utak, a gyakorta 
előforduló eső, köd, fagy és az ezzel együtt járó romló látási 
viszonyok fokozott figyelmet és 
óvatosságot követelnek meg.

A közlekedők feladata, hogy 
járműveiket idejében felkészítsék az 
őszi-téli közlekedésre, ügyeljenek 
saját látásuk és gépjárművük jól 
láthatóságának feltételeire.

 
Az őszi-téli átállás előkészületeinél 

fontos a futómű, az akkumulátor, a 
gumiabroncsok, a világítás, a fék-
rendszer és az ablaktörlők ellenőr-
zése; a jégkaparó, a jégoldó spray és a 
fagyálló ablakmosó folyadék bizto-
sítása.

Külföldi utazás előtt tájékozódja-
nak az átutazó országok és a célor-
szág időjárási viszonyairól, illetve ar-
ról, hogy azok vezettek-e be bármi-
lyen korlátozás, vagy előírást (pl.: téli 
gu mi ,  va gy  hó l á nc  kö t e l e z ő 
használata).
 

Kérjük, hogy a fentieken túl 
kiemelt figyelmet fordítsanak

• a gyalogosan és kerékpárral 
közlekedőkre,

• a csúszós úton megnövekedett féktávolságra,
• hosszabb utazás esetén takarók, melegebb ruhadara-

bok, vontatókötél, fagymentesítő zárolajozó, elegendő 
mennyiségű élelmiszer és ital meglétére,

• a várható út- és időjárási viszonyokról történő 
tájékozódásra,

• gyalogos, vagy kerékpáros közlekedés esetén a meg-
felelő fényvisszaverő felszerelés, ruházat meglétére, 
amelynek biztosítása javasolt a gépjárműben elhe-

lyezve is a vezető és 
utasai számára.

 
Ismételten felhívjuk a közleke-

dők figyelmét az ORFK-Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság 
(ORFK-OBB) által 2015. október 
1-től 2015. december 10-ig 
meghirdetett „Látni és látszani” 
elnevezésű kampányára, amely-
nek keretében a gépjárművezetők 
ellenőriztethetik látásukat és 
átvizsgáltathatják gépkocsijukat, 
mindezt  tér í tésmentesen . A 
kampányba szakszervizek és 
optikusok lettek bevonva az ország 
különböző részein.  Bővebb 
i n f o r m á c i ó  a 
w w w . l a t n i e s l a t s z a n i . h u 
weboldalon található. Ajánljuk 
mindenki figyelmébe, hogy aki 
eddig nem élt a felajánlott térí-
tésmentes szolgáltatásokkal, 
ve gy e  i g é n y be  s z a k e m b e r 
segítségét.
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