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MEGHÍVÓ
Kunmadaras Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2022. november 24-én (csütörtök)
16.30 órai kezdettel

Közmeghallgatás tart
Közmeghallgatás helye:
József Attila Művelődési Ház és
Nagyközségi Könyvtár
5321 Kunmadaras Karcagi út.15.
Napirend:
1. Tájékoztató a Kunmadarason megvalósításra
kerülő KEHOP-2.2.2-15-2015-00028 azonosító számú, „Kunmadaras Nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztítótelep korszerűsítése” című pályázatról
Előadó: Balogh Marianna polgármester
2. Beszámoló a 2022. évben megvalósult és a
2023. évi közfoglalkoztatási pályázatokról
Előadó: Balogh Marianna polgármester
3. Tájékoztató Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata és intézményei által benyújtott
pályázatokról és tervezett fejlesztésekről
Előadó: Balogh Marianna polgármester
4. Egyéb: közérdekű kérdések, javaslatok
Előadó: Balogh Marianna polgármester

A közmeghallgatás az érvényes
járványügyi szabályok betartása
mellett kerül megtartásra!
Balogh Marianna
polgármester

XXIII. évfolyam 2. szám

Kedves Kunmadarasiak!
Október elseje az idősek világnapja. Köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött.
Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről, szeretetükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, szeretetüket és
annak kifejezését. Kinyilvánítjuk, nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a bölcsességre, türelemre, elfogadásra, amivel csakis ők rendelkeznek.
Feladatunk, lehetővé tenni számukra az időskorhoz méltó életet. Támaszt nyújtani, vigyázni rájuk, segíteni őket, hogy örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, mert fontos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg
erőt ad nekünk. Kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra.
Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon, és a legnagyobb öröm.
Tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak számunkra, és mi is
fontosak vagyunk számukra. Szeretet nélkül nem lehet élni.
Egy bölcs mondás szerint: A világ összes anyagai között a szeretetnek
van a legerősebb kötőképessége, és a legnagyobb teherbíró ereje. Idősek
napja alkalmából az év valamennyi napjára, ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet!
Különösen fontos napjainkban ez az összetartó erő, mivel nehéz időszak áll mögöttünk, de talán még nehezebb áll előttünk! Ez a ciklus
embert próbáló feladatok elé állít bennünket, hiszen 2020. tavasza óta
már megéltünk egy egészségügyi világjárványt, szembe nézünk egy háborús konfliktussal, energia- és élelmiszerválsággal! Önkormányzatunkat is érintik a takarékosságra ösztönző intézkedések, ezért intézményeinkben a jogszabályban meghatározott hőmérsékletet fogjuk biztosítani, egyes intézmények nyitvatartási idejét korlátozzuk, ahol lehetséges a
szolgáltatásokat összevont formában biztosítjuk. (Erről minden intézményünk tájékoztatást fog adni a Tisztelt Lakosság részére)
Mindezek ellenére folyamatosan azon dolgozunk, hogy biztonsággal tudjuk az intézményeinket működtetni, el tudjuk látni kötelező feladatainkat,
tudjunk fejlesztéseket végrehajtani és biztosítani tudjuk szociális ellátásainkat is az arra rászorulók részére. Ebben a nehéz élethelyzetben minden lakos részére nagyon jó egészséget, kitartást kívánok bízva abban, hogy közös
erővel és összefogással hamarosan le tudjuk győzni ezt az akadályt is!
Tisztelettel:
Balogh Marianna
polgármester

Valahol Európában! - SziluArt Műhely
Jótékonysági előadás Kunmadarason
a József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtárban.
Az előadás időpontja
2022. október 29. (szombat) 17.30
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!
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Hírek
Önkormányzat kitüntetések
adományozása
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről szóló 5/2016.(III.01.) sz. rendelete értelmében az Önkormányzat „Kunmadaras Nagyközségért Oklevél” címet adományoz annak a személynek, aki hosszú idő óta (legalább 10 éve) szakterületén
tartósan kimagasló teljesítményt nyújtott és munkáját
lelkiismeretesen, kimagasló eredménnyel végezte.
A 2022. augusztus 20-i nemzeti ünnepen a Képviselőtestület döntése alapján az alábbi önkormányzati kitüntetések kerültek átadásra:

- Kunmadaras Nagyközség Közszolgálatáért Oklevél
adományozása Papp Ferencné nyugalmazott jegyző részére a településen a köz megelégedésére ellátott lelkiismeretes közszolgálati tevékenységének elismeréseként

- Kunmadaras Nagyközség Oktatás- és Nevelésügyért
Oklevél adományozása Zsiros Miklósné nyugalmazott
pedagógus részére a nagyközség oktató-nevelő munkájában kifejtett lelkiismeretes munkavégzése, valamint a
gyermekek nevelése-oktatása és harmonikus személyiségformálása érdekében végzett kiemelkedő eredményességű tevékenysége elismeréseként
A kitüntetetteknek ezúton is szívből gratulálunk, köszönjük a településünkért végzett lelkiismeretes munkájukat!

2022. október

Hirdetmények
Tájékoztató a volt szovjet katonai
repülőtér területén megvalósuló
naperőmű beruházásról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi években – több más fejlesztési elképzelés mellett - már több alkalommal tárgyalt a volt szovjet katonai repülőtér területén egy esetleges naperőmű beruházás megvalósításáról. Önkormányzatunk a lehetséges befektetőkkel folytatott tárgyalások során került kapcsolatba Magyarország egyik
legnagyobb megújuló energia fejlesztésével foglalkozó cégével:
az MVM Zöld Generáció Kft-vel. A cég az előzetes egyeztetések alapján kinyilvánította, hogy a repülőtér területén mintegy
100 ha-on szeretne napelemes beruházást megvalósítani. A cég
tervei között szerepelt továbbá az energia tárolásával kapcsolatban egy kísérleti telep felépítése is. A csatlakozási pont meghatározását követően Karcag külterületén egy trafóállomás építése
szintén tervezésre került kb. 2 Mrd. Ft értékben.
A beruházás megvalósítása érdekében az MVM Zöld Generáció Kft. előzetes hatásvizsgálatokat végzett az érintett területen a naperőmű létesítésének konkrét feltételeiről. A tanulmányok elkészítését követően a társaság írásban is kinyilvánította,
hogy a 042/15-ös hrsz-ú kivett repülőtér alkalmas arra, hogy a
soron következő naperőmű létesítési programban két külön hálózati csatlakozási pontú, egyenként 24 MW beépített teljesítményű naperőmű létesülhessen.
A 2 db egyenként 24 MW teljesítményű naperőmű
• területigénye: 2 x 50 ha
• a napelemek száma: 2 x 96.000 db
• várható hasznos élettartamuk: 25 év
• várható éves iparűzési adó: 2 x 18.000.000 Ft/év
• várható éves területbérleti díj: 2 x 10.000.000 Ft/év
A beruházás megvalósításának feltételei között szerepelt
többek között:
• a projekt önálló helyrajzi számra választása,
• a terület kiemelt beruházássá minősítése,
• megyei rendezési tervbe való illeszkedés biztosítása,
• helyi rendezési terv módosítása,
• pályázati felhívás és bérleti szerződés tervezeteinek elkészítése.
A projekt előkészítése már 2017. évben elkezdődött, melynek megvalósítása érdekében több szakhatósággal is egyeztetések folytak, befejeződött a terület telekalakítási eljárása, a rendezési terv módosítása, a hasznosításra vonatkozó pályáztatás, valamint a tervezői és a bérleti szerződések is megkötésre kerültek.
Az önkormányzat vagyonáról szóló helyi rendelet 1. sz. melléklete szerint a repülőtér területe forgalomképes üzleti vagyonnak minősül. A forgalomképes vagyonrészek vállalkozási célra
igénye vehetők, azonban a vállalkozás a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a több évet igénybe
vevő folyamatos egyeztető tárgyalások és a hosszadalmas előkészítő munkát követően végül 2022. szeptember 20-án megtörténhetett a munkaterület hivatalos átadása az MVM Zöld Generáció Kft. részére, akik alvállalkozókkal már el is kezdték a beruházás megvalósítását, melyre eredetileg 9 hónap áll rendelkezésükre.
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Hirdetmények
TÁJÉKOZTATÁS FOLYAMATBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATI
PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
Jelenleg az alábbi önkormányzati beJelenleg az engedélyes és kiviteli
ruházások vannak folyamatban:
tervek készítése van folyamatban.
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00008
Kunmadaras Nagyközség ÖnkormányBelügyminisztérium
zata a Széchenyi 2020 programból a Te- BMÖGF/1268/2021 sz. támogatás
rület-és Településfejlesztési Operatív
Kunmadaras Nagyközség ÖnkormányProgram keretében összesen 399,97 zata „Kunmadaras Nagyközség beltemillió Ft európai uniós támogatást nyert rületi helyi közutak felújítása” című, a
el a település csapadékvíz elvezetésé- Belügyminisztérium BMÖGF/1268/2021
nek I. ütemére. A fejlesztéssel érintett számú, 2021. december 15. napján kelt
terület belterület és részben külterü- Támogató Okirata alapján 87 millió forinlet, a projekt keretében mentesített te- tos vissza nem térintendő támogatásban
rület köz- és lakóépületeket, kereskedel- részesült. Ebből az összegből az alábbi
mi egységet foglal magába, mely épü- útszakaszok kerülnek felújításra:
letek csapadék és belvíz terhelésének
• József Attila utca
mérséklése kiemelt fontosságú a tele• Áchim András utca
pülés számára. A beruházás eredmé• Tópart utca és az ahhoz becsatlanyeképpen 2800 méter hosszú bel- és
kozó 1838 hrsz.-ú és 1872 hrsz.-ú
csapadékvízvédelmi létesítmény épül ki.
útszakaszok (szórt útalappal)
Jelenleg a közbeszerzési eljárás foA kiviteli tervek elkészültek, a közlyamata zajlik.
beszerzési eljárás folyamatban van.
TOP-PLUSZ-2.1.1-21JN1-2022-00024
A fenti kódszámú pályázati konstrukció keretében Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata mintegy 124,64
millió forint pályázati támogatásban
részesült. Az elnyert összegből az alábbi energetikai beruházások fognak
megvalósulni:
• Homlokzati hőszigetelés
• Padlásfödém hőszigetelése
• Nyílászárók cseréje
• Fűtési rendszer korszerűsítése levegő-víz hőszivattyúval
• Napelemes rendszer telepítése
• Akadálymentesítés
• Két épület esetében Azbesztmentesítés
A projekt megvalósulási helyszínei:
• Kunmadarasi Összevont Óvoda
és Bölcsőde Manófalvi Tagóvoda
– 5321 Kunmadaras, Arany János
utca 26., hrsz.: 475;
• Madarasi Településellátó, Beruházó
és Szolgáltató Szervezet – 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1., hrsz.: 20/1,
• Kunmadarasi Összevont Óvoda és
Bölcsőde Árnyas Tagóvoda – 5321
Kunmadaras, Széchenyi utca 20.,
hrsz.: 2123

TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00028
„Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
fejlesztése Kunmadarason”
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata 2020. évben 79.164.037.
Ft. összegű támogatásban részesült
egy új gyermekjóléti szolgálat építéséhez, melyhez a megemelkedett
építési költségekre való tekintettel
mintegy 20 millió Ft. összegű forrás
kiegészítésben részesültünk külön
kérelem alapján. Az új épület a Kunmadaras, Kunhegyesi út 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú inatlanon
kerül megvalósításra. A szolgálat külön épületben történő elhelyezését
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
való megfelelés tette szükségessé. A
beruházás elkészülte után a családés gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai könnyebben elérhetővé válnak,
a szolgáltatást igénybe vevők magasabb színvonalú környezetbe érkeznek. Az ügyfelek és az ott dolgozók
számára biztonságos, barátságok környezet kerül kialakításra, melynek elérése a fogyatékkal élők számára is
egyszerűbbé válik.
A beruházás elkezdődött, az épület
kivitelezése jelenleg is zajlik.

Tájékoztató
egyszeri lakhatási támogatás
igénybevételéről
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének módosított 5/2021.(V.31.) számú önkormányzati rendelete alapján ebben az
évben is lehetőség lesz a 65. életévét
betöltött kunmadarasi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező személyeknek (akiknek a családjában az egy
főre utó havi jövedelme a 200.000 Ftot, egyedül élő esetében a 250.000Ftot nem haladja meg) egyszeri lakhatási támogatás igénylésére.
A vonatkozó jogszabályi előírások
alapján támogatás csak kérelem benyújtása esetén, az előírt jövedelemigazolások csatolása esetén állapítható meg az arra jogosultak számára.
A támogatás igényléséhez szükséges kérelem nyomtatvány postai
úton 2022. október 30. napjáig kiküldésre kerül valamennyi ezen időpontig 65. életévét betöltött állandó
kunmadarasi bejelentett lakóhellyel
rendelkező személy részére.
Amennyiben az érintettek a hivatkozott kérelem nyomtatványokat valamely okból 2022. október 30-ig mégsem kapják meg, úgy a Polgármesteri
Hivatal 2. számú irodájában azt átvehetik az alábbi ügyfélfogadási időben:
Hétfő 7:30 - 12.00 h-ig 13.00-16.00 h-ig
Szerda 7.30 - 12.00 h-ig 13.00-16.00 h-ig
Péntek 7.30 - 12.00 h-ig
A kitöltött kérelmek szintén a fenti
ügyfélfogadási időben nyújthatók be
2022. november 30. napjáig, melyhez csatolni szükséges a kérelmező és
vele közös háztartásban élő házastárs,
élettárs jövedelem igazolását. (Nyugdíj esetén a „zöld rácsos” igazolást,
ami az ellátás összegét tartalmazza.)
Az arra jogosultak részére a támogatás határozatban kerül megállapításra, melynek összege 2022. decemberében kerül kifizetésre. Az egyszeri lakhatási támogatás mértékéről a
képviselő-testület – a rendelkezésre
álló pénzügyi keret nagyságának függvényében – fog döntést hozni.
Kunmadaras Nagyközség
Önkormányzata
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Hírek
Tanévkezdés a Refiben!
A 2022/23 – as tanév sem átlagosan indult iskolánkban.
Tavaly jubileumi rendezvényt tartottunk, nagyszabású tanévnyitó ünnepség keretében, idén pedig az építkezés körüli
szervezési feladatokat kellett megoldanunk.
Az esetleges fennakadások elkerülése érdekében az építkezésvezetővel megállapodtunk, hogy igyekeznek a lehető
legkevesebb gondot okozni a tanév során. Bár tanulóink jóval kisebb udvaron játszhatnak, eddig ez nem okozott gondot az iskola életében. A gyerekek is alkalmazkodnak, ha teherautó érkezik, szinte azonnal bemennek az udvarról. Ők

még a szülők is kipróbálták. A délutánról nem hiányozhatott
az osztályok szülői munkaközösségei által üzemeltetett büfé
sem, így ismét egy vidám, tartalmas programon vehettünk
részt diákjainkkal és a szülőkkel.
is nagyon várják az új ebédlő elkészülését, örülnek, hogy nem kell többé gyalogolni mindenféle időjárási viszontagságok közepette. A projekt az EFOP –
4.15-16-2017-00094 – es számú pályázat keretein belül valósul meg.
Óvodánk és jelenlegi étkezdénk épülete is felújításra került a nyár folyamán, az utómunkálatok jelenleg is zajlanak. Ez a beruházás a KEHOP 5.2.13-192019-00077 – es számú pályázati forrásból történt. Az épületekben fűtéskorszerűsítés, napkollektorok telepítése,
nyílászárók cseréje és festés is történt.
A tanév az építkezések mellett is gördülékenyen indult, első osztályunk
mind a 30 tanulója sikeresen beilleszkedett, mára a reggeli pityergések is megszűntek. Elmerültek az írás, olvasás és számolás rejtelmeibe.
Szeptember 23 – án immár harmadik alkalommal tartottuk meg iskolaköszöntő kerti partynkat, ahol – mint minden
évben – a nyolcadikosok apró ajándékot adtak át az elsősöknek. Udvarunk jelenlegi mérete miatt idén a Művelődési
Ház adott otthont e programunknak. Az ugrálóvár, és az arcfestés mellett a szumó harc olyannyira népszerű volt, hogy

Az új ebédlő látványterve
A napokban készülünk a sportnapra és a hulladékgyűjtésre. De ha esetleg valaki azt gondolná, hogy csak rendezvényeket szervezünk, arról is szót ejtenék, hogy diákjaink
pedagógusaink segítségével összesen 8 tanulmányi illetve
képzőművészeti versenyre készülnek, amellett, hogy szorgalmasan tanulják az órai tananyagokat is.
Sári Katalin
munkaközösség - vezető
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Hírek
Kicsik napja az oviban
Az ősz az óvodák falai között a befogadás,
visszafogadás időszaka. Nehéz időszak ez az
újonnan érkező gyerekeknek, melyet a szülők megkönnyíthetnek annak érdekében,
hogy a 3 éves kisgyermek könnyebben megbarátkozhasson az új környezettel.

gyermek ebből azt érzi, hogy „Anya azt mondta,
játszom egy kicsit és utána itt lesz.” „Ebédelek,
és értem jön.” „ Felébredek, és megyünk együtt
haza.” „Megbízom a helyben, hiszen anya itt hagyott, és értem is jött, amikorra ígérte”.
Szeptember végére egy jól összehangolt szülő-óvodapedagógus kapcsolatban a kisgyermek egészen jól alkalmazkodik az óvodai élethez, igazi óvodássá válik. Az óvodákban mindezt a „Kicsik napjával” ünnepeljük meg, ahol

Fontosak a szabályok, hiszen azok a gyermek
testi-lelki épségét szolgálják. Az otthon kialakított szabályokra könnyebben tud építeni az óvoda is. Azonban ha úgy érkezik a gyermek óvodába, hogy nincsen hozzászokva a szabályokhoz,
nehezebben veszi a beszokás időszakát is.
Fontos a gyermek életében a napirend.
A sorrendiség és időrendiség adja a gyermek számára a biztonságérzetet, hiszen tudja, hogy a nap folyamán mi fog vele történni. Megvan az ideje az étkezéseknek, a játéknak, a napközbeni pihenésnek is. Ha mindezt már otthon kialakítják a szülők, kön�nyebben tudnak alkalmazkodni a gyerekek
az óvoda mindennapi rendjéhez is.
Fontos, hogy minél több önállóságot biztosítsunk a kisgyermek számára. Próbálkozhat az
önálló tisztálkodással, öltözködéssel, pakolással már egészen kicsi korától. A szülő feladata eközben a finom irányítás és az ellenőrzés.
Az óvodába készülő kisgyermeket beszélgetésekkel is felkészíthetjük az óvodai életre: milyenek lesznek ott a mindennapok, mi
fog ott történni. Fontos, hogy mindig pozitívan említsük a gyermeknek az óvodát, ne
pedig fenyegetésként.
Akkor lesz eredményes a beszoktatás, ha fokozatos: először csak 1 óra, aztán az egész délelőtt, aztán ott is ebédel, majd ott is alszik. A

az újonnan befogadott gyerekeket avatjuk
fel igazi óvodássá. Minden óvoda kialakítja a
maga hagyományait erre a napra közös verseléssel, énekléssel, játékkal, megvendégeléssel.
Törekszünk arra, hogy ez a nap emlékezetes és önfeledt legyen a kisgyermek számára. Ezzel is megpróbáljuk minél több pozitív élményhez juttatni a gyerekeket az óvoda falai között.
Kunmadarasi Összevont Óvoda és Bölcsőde
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Egy Marha Jó Nap Kunmadarason
2022. október 1-jén tartottuk meg az „Egy Marha Jó Nap Kunmadarason” elnevezésű rendezvényünket, amely Kunmadaras
Nagyközség Önkormányzata és a Kunmadarasi Honismereti Egyesület közös szervezésében valósult meg.
A program a kunmadarasi Piactéren került lebonyolításra, amely
területen el tudtuk helyezni a szarvasmarha tartáshoz kapcsolódó
eszközöket, pásztorkunyhókat, valamint ideiglenes karámokban a
szarvasmarhákat.
Reggel fél héttől folyamatosan érkeztek a helyszínre a főzőversenyben résztvevő csapatok. Szerencsére az esős időjárás sem szegte

kedvüket a résztvevőknek, ugyanis 17 csapat nevezett be a főzőversenyre, ahol kizárólag marhahúsból készített ételeket lehetett a zsűri elé szervírozni. A csapatok Kisújszállásról, Kunhegyesről, Tiszacsegéről, Hajdúsámsonról, Tiszaörsről és Kunmadarasról méretették meg magukat a főzés tudományában és az ízek világában.
Kirakodó vásározóink is kitettek magukért, ugyanis megtekinthettük Márton Sándor tiszacsegei bőrműves mester alkotásait, az
egyeki termelői mézből készült finomságokat, a tiszaörsi kecskesajt
és száraz tészta termékeket, a tiszafüredi Szücs Imre népi iparművész munkáit, valamint a kunmadarasi foltvarrók, kun-hímzők és
mézeskalács készítő kitűnő késztermékeit.
A tárogató hívogató zenéje után Balogh Marianna polgármester asszony köszöntötte a megjelentek, majd Kocsis Zoltán szakácsmester jelt adott a pásztortűz meggyújtására, ezzel elindítva a főzőversenyt. A pásztortüzet körbe állva elhangzott Kunmadaras Dala,
mely méltón kifejezte e rendezvény létrejöttét. F. Kovács Sándor
térségünk országgyűlési képviselője, a rendezvény fővédnöke, köszöntő szavai megerősítettek bennünket abban, hogy az ilyen nagyszabású rendezvények még inkább erősítik az összetartozásunkat.
A köszöntők elhangzása után a tiszaörsi lovas csapat magas színvonalú bemutatóját láthattuk. Ezt követték a szakmai előadások,
az alábbi sorrendben: Dr. Szűcs Márton a Magyar Állattenyésztők Egyesületétől, aki a szarvasmarhatartás országos helyzetéről számolt be. Őt követte Medgyesi Gergely Árpád a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatója, aki a Nagykunság és a Hortobágy állattartásáról adott tájékoztatást. Végül Saska Imre nyugalmazott pedagógus

- volt kunmadarasi lakos - beszélt Kunmadaras régi és mai szarvasmarhatartásáról és pásztoréletéről. A szakmai előadásokat követően Dr. Molnár Zsolt botanikus etnoökológus megnyitotta a Barta
Sándor saját eszközeiből álló kiállítást, aki a mai kor ifjú pásztora.
A kiállítás anyagai között megtalálható volt a szűr, a bunda, a pásztorbotok, a csengők és kolompok, valamint Kunmadaras pásztorembereiről készült fotók.
Megtekinthettük továbbá Szalmási Sándor kunmadarasi amatőr
fafaragó csodálatos munkáit is.
A nap folytatásában láthattuk a Tisza-tavi néptánc együttes műsorát, jó ebédhez szólt a nóta Koltai László nótaénekes előadásában,
valamint az egész nap folyamán muzsikált a Jász Banda a rendezvényen részvevők szórakoztatására.
A Tisza-tó Régió Ifjúságért Egyesület népi játékokkal vonult fel
a rendezvényen, valamint egy íjász csapat bemutatójára is sor került. A délután folyamán került sor a főzőverseny eredményének
kihirdetésére, ahol a négy tagú zsűri első helyezettként „Gulyáságyú” Kunhegyes Csapatát, második helyezettként a Kunmadarasi Honismereti Egyesület Csapatát, harmadik helyezettként pedig
„Sáfiánok” Hajdúsámson Csapatát díjazta. Minden főzőversenyben
résztvevőt díjazott a zsűri egy-egy oklevéllel, valamint egy-egy kerámiából készült gulyástállal.
A napot MÁRIÓ előadóművész szórakoztató műsora zárta, sok
ember megelégedésére.
Az időjárás a nap folyamán sajnos nem nagyon volt kegyes hozzánk, de ennek ellenére a rendezvény jól sikerült. Szerencsére a
meghívott vendégeink nagy számban fogadták el meghívásunkat.
A szakmai előadók, és a résztvevők többsége is biztattak bennünket, hogy ebből a „Marha Jó Napból” hagyományt kellene teremtenünk, mellyel megemlékezhetünk azokról a kunmadarasi emberekről, pásztorokról, akik a szarvasmarhatartásból éltek és nemcsak
szakmát, de megélhetést is biztosított számukra ez az életforma.
Ezúton is köszönetem fejezem ki minden segítőnek, akik valamilyen formában hozzájárultak e tartalmas nap létrejöttéhez és hogy
sikeresen megtarthattuk az „Egy Marha Jó Nap Kunmadarason”
címmel rendezvényünket.
Kunmadaras, 2022.október 9.
Nagy Ferencné
Kunmadarasi Honismereti Egyesület elnöke
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A Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről
A tűzoltó-parancsnokság célja az emberi élet- és anyagi javak védelme, a katasztrófák megelőzése, gyors és szakszerű kezelése, a helyreállítási munkálatok mielőbbi elvégzése, valamint a katasztrófavédelem komplex rendszerének, célkitűzéseinek való megfelelés.
A tűzoltó-parancsnokság a kitűzött célok maximális teljesítésére a
legjobb tudása szerint kezdte meg tevékenységét immár, több mint
egy évtizede a katasztrófavédelem átalakítását követően, változatlan
szervezeti felállásban.
Alapvetően a mentő tűzvédelmi szakfeladat ellátása mellett hatósági -, polgári védelmi- és iparbiztonsági részfeladatokat végzett az
állomány. A Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területe 11 településre terjed ki. A szakmai felügyelete alatt két önkormányzati tűzoltó-parancsnokság (Kisújszállás és Kunhegyes), valamint egy önkéntes tűzoltó Egyesület (Kisújszállás II. kategória) lát
el tűzvédelmi szakfeladatokat.
Tűzesetek vonatkozásában a szabadtéren keletkezett események,
műszaki mentések esetén a gépjárműbalesetek voltak jellemzők. A
téves jelzések többsége automata tűzjelző rendszerek meghibásodásából adódott.
A tűzoltó-parancsnokság a kitűzött célok maximális teljesítésére, a legjobb tudása szerint kezdte meg 2021. évi tevékenységét. A
Covid-19 járványhelyzet miatt több betervezett gyakorlat, laktanya
látogatás, közösségi szolgálat maradt el. A járvánnyal kapcsolatos védőintézkedések maximális betartására törekedett az állomány.
Tűzoltósági feladatok ellátása, a tűzoltásokról és műszaki mentések helyzetéről
Két járás található a tűzoltóság működési területén, a Karcagi és
Kunhegyesi. Négy Súlyos Kárelhárítási Tervvel rendelkező létesítmény is működik a térségben, melyből 3 küszöbérték alatti, valamint 1 alsó küszöbértékű. Mind a négy létesítmény Karcagon található. Továbbá 3 középmagas épület, Karcagon a Kórház, Toronyház, Hántoló Malom Tárház, valamint 6 mozgásukban korlátozott
személyek ellátását végző intézmény. A működési terület nagysága
125 ezer hektár, az itt élők létszáma közel 60 ezer fő. A működési
területen lévő 11 település száma nem mondható soknak, viszont a
terület nagysága már igen. A terület védelmét a tűzoltóságon kívül
két önkormányzati tűzoltó-parancsnokság (Kisújszállási, Kunhegyesi) segíti, akik rendelkeznek elsődleges működési körzettel, valamint
egy önkéntes tűzoltó egyesület, (Kisújszállási) amely személyi feltételekkel járul hozzá a terület védelméhez. A Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 44 db jóváhagyott, Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel rendelkezett, melyek az idei évben az intézkedésnek megfelelően módosításra kerültek. A módosításnak köszönhetően 12 létesítményre készült el Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv.
Kunmadaras nagyközség közigazgatási területén történt tűzoltói beavatkozások
Kunmadaras nagyközség közigazgatási területe a harmadik legnagyobb területű település a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén. A tűzesetek száma öt évet figyelembe véve
átlagosan évente 17,4 esetszám körül mozog. A műszaki mentések
esetszámát vizsgálva átlagosan évente 16,6 estszám a jellemző. Téves jelzés esetében évente átlagosan 5,6 jelzés érkezik a településről. Szándékosan megtévesztő jelzés évente átlagosan 3 körül mo-

zog, mely a legtöbb a működési területen lévő települések közül és
sajnos emelkedő tendenciát mutat. Szándékos megtévesztés esetén
az elkövető az 50.000 forintos pénzbüntetésen túl köteles a szükségtelen helyszínre vonulással kapcsolatban felmerült költséget megtéríteni. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 206/C.§-a
értelmében 2013. szeptember 1-jétől szabálysértésnek minősül a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele.
A jogszabály-módosítás értelmében 150.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a segélyhívó számot (105, 112) rendeltetésétől
eltérő módon veszi igénybe, azaz a hatóságot a segélyhívó számon nem
a segélykérés alapját képező eseményről tájékoztatja, vagy nem veszélyhelyzet miatt kér segítséget. A Szabálysértési törvény 206/C.§ szerinti
tényállást valósítja meg az is, aki a segélyhívó számon a hatóságot trágár
szavakkal illeti vagy viccelődik, továbbá elkövető az is, aki a segélyhívó
számot indokolatlanul szándékosan fenntartja. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157.§ (11) bekezdés értelmében az elkövető személyének azonosítása céljából a telefonszolgáltató köteles a
rendőrségnek kiadni az érintett személyes adatait, így a szabálysértési
eljárás eredményesen lefolytatható és a szabálysértési bírság kiszabható.
Utólagos jelzés tekintetében szintén évente átlagosan 1,4 esetszám
a jellemző, így éves szinten összesen átlagosan 44 esemény regisztrálható a településen.
Tűzesetek 2021. évben Kunmadaras településen:
2021. évben 16 db tűzesettel kapcsolatban 14 esetben beavatkozást
igénylő eset volt, 2 esetben pedig kiérkezés előtt felszámolt esemény
került regisztrálásra. A tűzeset helyszínének vizsgálatakor elmondható,
hogy a 14 beavatkozást igénylő esemény közül 8 esetben a tűz szabad
területen, 3 esetben otthon jellegű létesítményben, 2 esetben közlekedési eszközben, 1 esetben pedig egyéb helyszínen keletkezett a tűz. Egy
esetben volt sérülés, elhalálozás nem történt a tűzesetekkel kapcsolatban. A tűzesettel érintett terület nagysága összesen 34.806 négyzetméter volt. Téves jelzés esetében évente átlagosan 5,6 jelzést regisztrálnak.
Műszaki mentések 2021. évben Kunmadaras településen:
2021 évben 12 db műszaki mentéssel kapcsolatban 11 esetben
beavatkozást igénylő, 1 esetben pedig kiérkezés előtt felszámolt esemény volt. Riasztási fokozat tekintetében az események a legkisebb
I-es riasztási fokozatban felszámolhatóak voltak. A 12 db káreset fajtája szerint 4 esetben közúti baleset, 3 esetben fakidőlés, 1 esetben
gázszivárgás, 1 esetben állatbaleset, 1 esetben omlásveszély, 2 esetben egyéb esemény volt. 4 esetben volt károsult. 4 fő sérült polgár
volt az események során, haláleset nem történt.
Az állomány aktívan részt vett az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység végrehajtásában. A beavatkozó állomány a tűzesetek, valamint a gyakorlatok során a tűzoltó vízforrások ellenőrzését végezte a hatósági osztály, valamint a parancsnok-helyettes irányítása mellett. További feladat a kéménytűz és CO mérgezés káreseményt követő ellenőrzése, valamint a szabadtéri tűzesetek utáni
ellenőrzés. A tűzoltóság szakmai felügyeletet lát el a Kisújszállási, valamint a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tekintetében. Folyamatosan ellenőrzésre kerül tevékenységük. Az ellenőrzések során súlyos hiba, szabálytalanság nem került megállapításra.
A negyedéves felügyeleti ellenőrzések megtartásra kerültek.
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A zene az kell!

Anna súlyos betegen feküdt a kórházban! Méhnyak rákja volt. Most
vette fel a második ciklusból a harmadik kemoterápiás kezelését. Nagyon
nehezen viselte. Tudta mi vár rá, de ennyire borzasztónak nem gondolta.
Amikor az első cikluson túl volt, és úgy nézett ki, hogy minden rendben és meggyógyult, valami olyan földöntúli boldogság járta át a testét, hogy beleremegett a szíve a lelke. Nem sokára újra munkába állt.
Már elhagyta az örökös kendő kollekcióit, és szent esküt tette arra,
hogy nem fogja magát túlhajtani. Felesleges és értelmetlen dolgokon
nem fog idegeskedni, és a „semmiértelme”, meddő vitákba sem fog belebonyolódni. Ült az íróasztalánál, dolgozott miközben folyamatosan
egy dal járt a fejében. Egész nap el nem hagyta őt a dallam. Automatikusan tette a dolgát. Ez a dal tartotta benne a lelket, amíg mindenféle vizsgálatokat végeztek rajta. Egyik kínosabb volt, mint a másik, és
néha olyan fájdalma volt, hogy nagy erőfeszítésébe került fel ne sikítson. Amikor kellemetlen testtartásban hosszú percekig kellett feküdnie,
idegen emberekkel körülvéve, akik olybá tűnt szemérmetlenül bámulják. Pedig erről szó nem volt, mindenki végezte a saját feladatát körülötte, és akik ott voltak mind egytől-egyig tudták, vagy legalább sejtették, hogy érzi ebben a helyzetben magát. Még csak kétértelmű megjegyzések sem hagyták el a szájukat. Némán dolgoztak. Segítséggel és
jó szándékkal. Próbálta magát elvonatkoztatni az egésztől. Gondolatban távoli helyeken járt. Igyekezett elmenekülni a valóság elől és ebből a helyzetből. Legnagyobb segítsége a zene volt, amit folyamatosan
és hallgatott. Ugyan az a dal végtelenítve folyton folyvást. De ez volt ez
a dal, ami vigaszt nyújtott és megnyugtatta. Ami erőt adott neki. „Itt
mindenki tudós, mert mindenki figyel, és van, aki majd játszik, és sose
nő fel.” Ez a dallam járt körbe-körbe, de az utolsó kezelése után, amikor is gyógyultnak nyilvánította az orvos, többé nem hallgatta meg. A
dallam viszont megmaradt, és ott maradt szinte beleégett. Bele a zsigereibe, lüktetett az agyában, nem tudott tőle megszabadulni. Eljött az
ősz. Kezdett egyre hűvösebbre fordulni az idő. A fákon a levelek egyre színesebben pompáztak, és egy szellő vagy kisebb széllökés fuvallatára, csendesen pörögve hulltak le a fák alját betakaró avarpaplanra.
A féléves vizsgálat következett, amit óriási izgalommal várt. Előtte már pár napja nem érezte magát valami jól, de biztos volt benne,
hogy csak az izgalom okozza. A dal is elhagyta már pár napja, mert
minden erejével arra koncentrált, hogy valahogy túlélje a napot, ami
egyre nehezebben telt, és haza mehessen végre. Forró fürdőt vett, készített egy finom teát és ágyba bújt. Lefeküdt a tiszta, ropogós, finom
illatú ágyneműjébe, amin tarka pipacsmezőn nagy lepkék repkedtek,
és ösztönösen nyúlt a TV irányítójáért. Színházi előadást közvetített
az egyik csatorna mégpedig, a „Valahol Európában” című nagysikerű
musicalt. Kulka abban a pillanatban kezdett bele a dalba „Lehet egy
dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel, a zene az kell, hogy
ne vesszünk el, mégse adjuk fel”.., és Annának görcsbe ugrott a gyomra. Abban a pillanatban valami megmagyarázhatatlan ült rá a lelkére és olyan mély szomorúság fonta körbe a testét, szinte gúzsba kötötte.
Érezte, hogy valami nincs rendjén vele.
Másnap ment a féléves vizsgálatokra. Szorongva ült a váróba, várta
az orvost. Az eredményei katasztrofálisak lettek. Az orvos komolyan
és hosszan beszélgetett vele, felvázolta a lehetőségeket, a különböző kezeléseket. Azt javasolta, hogy kétnaponta sugárkezelést is kapjon a kemoterápia mellett, ezzel nagyobb esélyt adva a gyógyulásnak.

A beavatkozásokat rettenetesen nehezen viselte. A sugárkezelés égési sérülést okozott, ami borzasztó fájdalommal járt. Folyamatosan
émelygett és hányt, semmi nem maradt meg benne. Tolták bele az infúziót, hogy ki ne száradjon. Akkor az édesanyja kitalálta, hogy mi
lenne, ha fagylaltot, vagy jégkrémet eszegetne. Nem tejes, vagy tejszínes édes alapút, hanem savanykás, gyümölcsös vízzel készültet. Még
mosolyogtak is, rajta amikor az édesanyja megpróbálta franciául kiejteni a Sörbet-t. De továbbra is szenvedett, az állapota semmit sem javult. Hiába eszegette a Sörbetet, és hallgatta a dalát. „A zene az kell,
mert körül ölel, és nem veszünk majd el. Ha van elég szív, az sokat segít, már úgy sem adjuk fel.” Ő viszont hamarosan eljutott tűrőképessége határáig. A fájdalmai egyre csak nőttek. Már sírni sem tudott, mert
már a könnyei is kiszáradtak. Sokat töprengett, míg elhatározásra jutott. Nem akarja ezt tovább, nem bír el több kínt, befejezi az egészet.
Amikor a családból mindenki jelen volt az egyik látogatás alkalmával, rászánta magát, hogy beavassa őket a tervébe. Csak remélni merte, hogy komolyan veszik őt és nem tagadják meg tőle a kívánságát. Aztán nagyon halkan, komolyan és határozottan elmondta nekik, hogy abbahagyja a kezeléseket. Gyenge volt, mint a harmat, fáradt és végtelenül szomorú, de a döntése megmásíthatatlan volt. A szülei először hallani sem akartak az egészről, de miután beszéltek az orvossal, és megtudták mi is valójában a helyzet, eleget tettek a lányuk
kérésének hagyják őt méltósággal elmenni. Sírtak a szülők, majd megszakadt a szívük, de lelkük mélyén érezték, hogy ennek véget kell vetni. Az állapota a kezelések ellenére rohamosan romlott. Az utolsó MR
vizsgálatának felvételein úgy világított, mint egy karácsonyfa. Az egész
teste áttétes volt, és teljesen átszőtte a gyilkos kór. Könnyezve szorították meg lányuk kezét, majd kimentek elintézni a papírokat, hogy hazavihessék magukkal. Karácsony közeledett. Az utolsó karácsonya talán. A ház gyönyörűen feldíszítve várta haza. Egy hét volt még 24-ig.
Amikor kettesben maradt a két testvér, a húga megkérdezte, hogy
biztos-e a döntésében. Van-e bármi, amiben tudna neki segíteni. A
lány szíve annyira fájt, hogy szorítani kezdett a mellkasa. A könnyeit nyelte, de tartotta magát és lejegyzett mindent, amit a nővére kért
tőle. Valójában nem kért sokat, mindössze annyit, hogy halála után a
kedvenc ruhájába temessék el, és ő sminkelje ki. Szépre! Olyan szépre
amilyen a betegsége előtt volt. Aztán elfáradt és elaludt. Otthon ébredt
a saját ágyában. Erősnek érezte magát, egészségesnek. Még a vacsorához is lement a szülők megdöbbenésére, és a húga legnagyobb örömére. Vacsorázott is, és elég jól evett. Nézte a felállított zöld fenyőt, a csillogó díszekkel. Kérte az édesapját, hogy gyújtsanak meg legalább egy
gyertyát, had ragyogja be a fát. A gyertyák fényében ragyogtak a díszek. Csillogott a sok szalag, és szaloncukor papírja. Olyan jó illata lett
a háznak. Körbeálltak és átölelték egymást. Hogy ki mit gondolt? Talán jobb, ha ezt soha nem tudjuk meg. Majd jó éjt kívántak egymásnak, és elvonult mindenki a saját szobájába. Anna a fülére tette a fülest, bekapcsolta a kedvenc dalát. A zene elringatta, magával ragadta.
„a zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép! Így lesz szép…”. Reggel a szülei mosollyal az arcán örök álomba szenderülve találtak rá.
De a zene még akkor is szólt „ a zene az kell, mert körül ölel, és nem
veszünk majd el.”
Vége
Lengyel Erzsébet
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Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kunmadaras településen az új szennyvízelvezető hálózat és szennyvíztisztító telep kivitelezése lezárult, a
beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása 2022. június 29-én befejeződött.
Erre való tekintettel ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy azok akik a szennyvízhálózatra még nem kötöttek rá, az ingatlanok belső szennyvízelvezető rendszerének kiépítését kezdjék meg.
Az ingatlanon belül elhelyezett műanyag tisztítóaknára történő
rácsatlakozás a belső szennyvízrendszer kiépítését követően folyamatosan elvégezhető.

Rácsatlakozási feltételek

Az ingatlanon belül kiépített szennyvízvezetéket, elkészülte
után – 2 munkanapon belül – be kell jelenteni TRV Zrt. karcagi ügyfélszolgálati irodájában :
Cím:
Karcag, Kisújszállási út 24.
Ügyfélfogadási idő: hétfő-kedd: 8.00-15.00 óráig
szerda:
12.00-18.00 óráig
A bejelentéshez szükséges dokumentumok:
- legutóbbi vízdíjszámla,
- személyi igazolvány,
- lakcímkártya
1. Amennyiben a felhasználási helyen változás történt (elhalálozás,
tulajdonváltozás, stb.), kérjük, szintén keresse fel személyesen a
TRV Zrt. karcagi ügyfélszolgálati irodáját és kezdeményezze a felhasználási hely átírását!
Az ehhez szükséges nyomtatványok:
• aláírt adatváltozást bejelentő lap
• a változást igazoló okirat; adásvételi- vagy bérleti szerződés
• birtokbaadási jegyzőkönyv vagy nyilatkozat az átvételi mérőállásról
• 15 napnál nem régebbi tulajdoni lap, amennyiben a felhasználó
személyében történő változás bejelentése
15 napon túl történik
• tulajdonosi hozzájárulás több tulajdonos esetén
• Halálesetnél: jogerős hagyatéki végzésig halotti anyakönyvi kivonat, jogerős hagyatéki végzést követően hagyatéki végzés vagy 30
napnál nem régebbi tulajdoni lap
2. Kérjük, hogy a műanyag tisztítóaknára történő rákötésnél, ha
lehetőség van rá, a földtakarást ne végezzék el addig, amíg a TRV
Zrt. azt felül nem vizsgálta, át nem vette!
3. A felülvizsgálat díjköteles.
Fizetendő díj: Lakosság: 3500 Ft/rákötés
Közület:
6350 Ft/rákötés
melyet az ügyfélszolgálati irodában történő bejelentéskor bankkártyás fizetéssel, vagy csekken kell azonnal megfizetni. Ezt követően a TRV Zrt. 1-2 héten belül az ügyfél lakcímére postázza a közszolgáltatási szerződést, melyet aláírást követően a díjbefizetést igazoló csekk fénymásolatával együtt postázni kell a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. címére: 5000. Szolnok,
Kossuth L u. 5.
4. Amennyiben a rákötés megtörténik, de az igénybejelentés elmarad, a
szolgáltató Kötbér megfizetésére kötelezheti a felhasználót.
Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban bizalommal forduljanak a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkatársaihoz.

Fontos információk

1. A kivitelezési munkákat – csövek fektetését, az ingatlanon belül elhelyezett tisztítóaknára történő rákötést – célszerű szakemberrel
végeztetni, aki garanciát vállal az elvégzett munkájára.
2. A belső szennyvízelvezető rendszernek vízzárónak kell lennie. A
rendszerbe beszivárgó talajvíz költségnövekedést okoz és akadályozhatja az üzemszerű működést.
3. A belső építendő vezeték anyaga, átmérője: D 110 PVC, lejtése min. 3 – 5 % legyen.
4. Pinceszint gravitációs módon nem köthető a házi csatornavezetékhez.
5. A csatornahálózat és szennyvíztisztító telep biztonságos működése
érdekében a csatornahálózat bármely pontján TILOS az állattartásból származó hígtrágya, valamint a csapadékvíz közcsatornába való bevezetése.
6. TILOS továbbá olyan szilárd anyagok (ruhanemű, pelenka, építési törmelék, eü-i eszközök, állati tetemek, tyúktollak, tyúkbelek),
valamint olyan szennyezőanyagok bevezetése, mely a szennyvíztisztító műben dolgozók egészségét veszélyezteti, az üzemszerű működést
akadályozza, rongálja, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi!
7. A meglévő zárt szennyvízgyűjtő berendezéseket a tervezett gyűjtőrendszerből ki kell iktatni, rajta szennyvizet átfolyatni TILOS!
A szennyvíztározó tartalmát el kell szállíttatni, a tározót ezt követően amennyiben nem szigetelt és nem vízzáró, el kell bontani!
8. Az építés során az általános érvényű szabványokban, szakági előírásokban foglaltakat szigorúan be kell tartani.
9. A műszaki átadás-átvételt követő héten az érintett ingatlanoknál a
TRV Zrt. elvégzi a vízmérők leolvasását, melyhez kérjük, hogy a
vízóra aknák kitakarítását végezzék el.
10. Felhívjuk figyelmüket, hogy a rákötések átvételét követően a jelenlegi közüzemi szerződésük módosítása szükséges, mely – tekintettel a kiépült bekötések magas számára – időigényes folyamat, ezért
várhatóan a csatornadíjak számlázása első alkalommal az átvételt
követően időben elcsúsztatva, egyösszegben történik.
11. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a rákötések
az újonnan megvalósult szennyvízhálózat műszaki átadását követő 6 hónapon belül nem történnek meg, talajterhelési díjat
kell utólag, egyösszegben fizetni a fogyasztott ivóvízmennyiség
után, melynek mértéke: 1.200 Ft x m3 x 1,5
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja (felhasznált víz mennyisége) a jogszabályban meghatározott egységdíj
(1200 Ft/m3), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg.
12. A nem lakossági felhasználóknak befogadó nyilatkozatot kell kérni az átvételhez. Amennyiben közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett akkor azt be kell fizetni átvétel előtt a személyes ügyfélszolgálaton.
13. Szennyvízbekötéssel kapcsolatos műszaki hibák bejelentése kizárólag munkaidőben (hétfő – csütörtök 7.00 – 16.00,
péntek 7.00 – 13.00), Vincze Katalin 06-70/932-9128,
Sebők József 06-70/935-6418
14. Egyéb műszaki hiba (dugulás, csőtörés stb.) a 06-80/205-157
központi telefonszámon 00.00 – 24.00-ig jelenthető be.
A szennyvízelvezető rendszerük kiépítésével nemcsak háztartásuk
lesz komfortosabb, hanem hozzájárulnak környezetük megóvásához is.
Együttműködésüket köszönettel vesszük!
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata

Madarasi Krónika

2022. október

11

Érdekesség

Ősszel és télen az egyik legkedveltebb, könnyen hozzáférhető
növényünk a finom, omlós, édes sütőtök.

Az igazi tök fogyasztásának élvezetéről elsőként Hieronymus Bock számol be 1546ban. Mint írja, az „indián alma” húsa az almáéhoz és a répáéhoz hasonlóan megfőzhető, és lehántott magja ugyanúgy használható, mint a mandula, sőt, még a tökmag
húgyhólyagra gyakorolt gyógyhatására is felhívja a figyelmet.
Európa nyugati részén az utóbbi években újra virágkorát éli a tök. Őszi dekorációként, ünnepségek főszereplőjeként, egészséges élelmiszerként találkozunk vele újra és
újra. A legnagyobb reklámot természetesen
a halloween idején kapja, amely most már
nem csak Amerikát, hanem Európa egyre
nagyobb részét is elárasztja giccses tartozékaival.
A tökfélék (Cucurbitaceae) családjába a
tökök mellett az uborka, a sárga- és görögdinnye, a sártök, a luffatök és a lopótök is
beletartoznak. Bár a rokonság első pillantásra teljesen nyilvánvalónak tűnik, meglehetősen nagy különbségek vannak az egyes
nemzetségek között. Míg a Cucurbita nemzetség - az „igazi tökök” - Amerika mérsékelt
égövéből származik, a Lagenaria nemzetség
lopótökeinek eredete Afrikában és Ázsiában
keresendő. A történelem során a két nemzetséget nemegyszer összekeverték.
Maga a tök (Cucurbita) nemzetség is egyre népesedik: az indás és a guggonülő spárgatökből friss főzeléket készítenek, a kolbásztököt kerítésre futtatják, a takarmánytökkel az állatokat etetik, az olajtök magjából olajat sajtolnak, díszként termelik a nagyon változatos színű és alakú turbántököt
és lopótököt, téli eltartásra termesztik a laska
(istengyalulta) tököt.
A sütőtök - a kukoricához, a burgonyához és még sok hasznos növényhez hasonlóan - Amerika felfedezése után került földrészünkre, őshazája Közép- és Dél-Amerika
trópusi vidéke.
A Cucurbita nemzetséghez tartozó több
mint 30 faj közül étkezési tökként mindös�sze ötnek van világszerte jelentősége.
A sütőtök terjedelmes növény. Több méteres, hengeres szárain hatalmas, márványozott leveleket hordoz, amelyek sűrűn vannak
benőve durva serteszőrökkel. Sárga, tölcséres
virágai többnyire egyivarúak, azaz vagy csak
porzó vagy csak bibe van bennük. A termések hosszúkásak, gömb alakúak vagy - mint

Sütőtökkrémleves:

a legtöbbet termelt Nagydobosi fajtáé - lapítottak, ezüstfehér vagy szürke héjúak. A termés húsa világossárga, sárga vagy narancsvörös, általában 4-5 cm vastagságú. A magja fehér vagy szürke, 30-38% olajat tartalmaz, és
a csíraképességét sokáig, 6-8 évig megőrzi.
Jól tárolható termény; csapadéktól és a nagyobb hidegtől védett helyen, szalma, széna
vagy lekaszált fű között akár a szabadban is
eltartható tavaszig. Egyébként fűtetlen, fagymentes kamra, pincelejáró, előszoba, veranda a legjobb tárolóhelye. A sütőtök igen sokhasznú növény. Amint a neve is mutatja, a
leggyakoribb hasznosítása a sütés. A háborút
követő ősszel és télen az élelmiszerrel gyöngén ellátott budapestiek egyik nagyon fontos étele volt az utcai árusoknál kapható, forró és édes sült tök. Aki sokat evett belőle, annak még a szeme fehérje is sárga lett a tökben levő sok karotintól.
A tök ballasztanyagokban gazdag, kalóriában viszont szegény zöldségféle, emellett sok
vitamint és nyomelemet tartalmaz, így hát
az emberi táplálkozás értékes alkotóeleme.
A tökök zömmel narancsszínű húsa a nagy
karotinoidaránynak köszönheti intenzív tónusát. A karotinoidok sorába tartozik a béta-karotin, amely a szervezetben zsír jelenlétében A-vitaminná alakul. Az A-vitamin védelmet nyújt a daganatos betegségekkel, az
érelmeszesedéssel és a keringési problémákkal szemben. A kálium is a tökök egyik jelentős ásványi anyaga, amely biztosítja az
emberi szervezet sav-bázis egyensúlyát, szabályozza a vízháztartást.
A sütőtök magja pörkölve kellemes „ropogtatnivaló”. A hagyomány sokféle pozitív hatást tulajdonít a tökmagnak, ezek ská-

Hozzávalók:
• 1 db nagyobb sütőtök (1,5-2 kg nyersen)
• 1-1,5 liter víz (a tök méretéhez igazítva)
• 2 db zöldség- vagy húsleves kocka (természetesen helyettesíthető házi alaplével is)
• 2 dl főzőtejszín
• só, bors
• fűszerek ízlés szerint: szerecsendió, gyömbér, chili
• hámozott tökmag
Elkészítés:
A tököt lehet főzni is és sütni is. Ha a
sütés mellett döntünk, akkor elég 8-10
nagyobb darabra felvágni, majd kb. 4550 percig sütni, amíg elkezd pirulni. A
főzéshez kisebb darabokra kell aprítani!
Ezalatt el lehet készíteni a zöldséges
alaplevet. A megsült sütőtök húsát bele
kell kaparni az alaplébe - főzés esetén a
megfőtt darabokat beletesszük a levesbe.
Ehhez hozzáadjuk a tejszínt, felforraljuk,
közben ízlés szerint fűszerezzük, majd a
végén az egészet összeturmixoljuk.
A sütőtökkrémlevest feldobja, ha pirított tökmaggal megszórjuk. Egy serpenyőben, olaj nélkül, kb. 1 perc alatt meg
is pirulnak a tökmagok.
Tipp: tökmagolajjal, pirított kenyérkockákkal lehet díszíteni találáskor!
lája az afrodiziákumtól a jól bevált féreghajtó
szerig terjed. AZ orvostudomány szempontjából azonban a tökmagnak a húgyúti megbetegedésekkel szembeni harcban van a legfontosabb szerepe.
A tökmagolaj 50%-ot meghaladó
linolsavtartalmának köszönhetően a vér koleszterinszintjének csökkentésében játszik
fontos szerepet. A tökmagolajat rendszerint hideg állapotában használják pácokhoz,
salátaöntetekhez. A konzervipar az utóbbi években kiváló ivóleveket is készít a sütőtökből. Gyümölcsízek töltelékanyagaként
is használják.
November közepén van szezonja; ilyenkor
minden zöldségesnél, szupermarketben és piacon roskadoznak alatta a polcok. Aki ilyenkor bespájzolja, egész télen fogyaszthatja.
/Forrás: internet/
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Tájékoztató a 2022. október 1-jétől induló népszámlálásról

ségre vonatkozó kérdések is. Ezekre nem kötelező válaszolni. A fogyatékosságokra vonatkozó kérdéseknél többféle választ is be lehet jelölni egyidejűleg, tehát megadható, ha valaki például mozgássérült és siA 2022-es népszámlálás hivatalosan október 1. és november ketvak is egyszerre. Egy új kategória is létrejött, ez a súlyosan halmo28. között tart, ezen belül két részre oszlik. Az első fázis októ- zottan fogyatékos személy. A siketvakság is külön kategóriát képez.
ber 1. és 16. között zajlik, ekkor a háztartások önállóan, online
- Lesznek idén új kérdések?
tölthették ki a kérdőívet. Akik ezzel nem éltek, azokat október
17. és november 20. között számlálóbiztosok fogják felkeresni.
Igen. Az előző, 2011-es népszámláláshoz képest újdonság,
hogy a kérdőív rákérdez a digitális jártasságra, valamint a la- Mi a teendőm, ha elfelejtettem a megadott idősávkáskérdőívnél az energiahatékonysággal és internethasználatban kitölteni az online kérdőívet és nem vagyok otthon,
tal kapcsolatos eszközök meglétére is.
amikor jön a kérdezőbiztos?
Újdonság, hogy idén meg kell adnunk a nevünket is, így ellenőrizIlyenkor még mindig lesz egy hetünk: november 21. és 28. hető, hogy mindenkitől beérkezett-e a kérdőív, továbbá így biztosítközött a település jegyzőjénél (a polgármesteri hivatalban) ható az is, hogy mindenki csak egyszer szerepeljen az eredményekben.
még ki lehet tölteni a kérdőíveket.
- Kitölthetem a családtagjaimnak a kérdőívet?
- Tényleg kötelező részt venni a népszámláláson?
Az egy lakcímen közösen élő érintettekre vonatkozó szeméIgen, erről a 2018. évi CI. törvény rendelkezik. A kérdések lyes adatokat akár egy fő is kitöltheti, de ehhez kell az érintetközül azonban nem kötelező mindegyikre válaszolni, a nem- tektől szóbeli felhatalmazás.
zetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti közösségben beszélt
- Hol tudom ellenőrizni a számlálóbiztosokat, mielőtt
nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra
beengedem őket a lakásba?
vonatkozó kérdések megválaszolása önkéntes.
Fontos, hogy a beszélt nyelveknél a jelnyelvet is lehet választani.
Minden számlálóbiztosnál lesz egy sorszámozott igazolvány,
egyedi azonosítóval. Ezt kötelességük bemutatni, ha kérjik. A
- És ha egyáltalán nem vagyok hajlandó kitölteni?
számlálóbiztosoknál tablet lesz, ők is elektronikusan viszik fel
Ebben az esetben közigazgatási bírság várhat önre, amelynek az adatokat, de titoktartási nyilatkozatukban vállalták, hogy az
a legmagasabb összege 200 ezer forint. A Központi Statisztikai információkat bizalmasan kezelik, azokat másnak nem adják
Hivatal ugyanakkor hangsúlyozza, nem a bírságolás a cél. Arra át, valamint a kérdőívekről másolatot, fotót, feljegyzést nem
hívják fel inkább a figyelmet: a népszámlálás adataiból olyan készítenek, beszélgetést semmilyen eszközzel nem rögzítenek.
fontos következtetéseket lehet levonni, amelyek hatással lehet- Lehet helyesbíteni a kérdőívben megadott válaszaimon?
nek mindennapjainkra is, ezért fontos, hogy kitöltsük.
A helyesbítés a kérdőív lezárásáig lehetséges, ezt követően csak
- Hogyan kapom meg az értesítőt?
külön igényléssel, és akkor is csak a statisztikai adatok lezárásáig.
A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet kül- Kunmadaras településen a népszámlálás lebonyolításában
dött, ebben van az a 12 jegyű belépési kód, melynek segítségével be résztvevők:
lehetett lépni az online felületre. Fontos, hogy a felkérő levél nem
- Dr. Vincze Anita helyi népszámlálási felelős
névre szól, csak a lakás címe szerepel a címzésben (a házszámig.)
(Tel.: 06-59/527-334, email: jegyzo@kunmadaras.hu)
- Kerepesi Csaba referens
- Mi lesz a hajléktalanokkal vagy azokkal, akik bent- Kapás Józsefné felülvizsgáló
lakásos intézményben élnek?
- Pápai Andrea felülvizsgáló
A szociális, felsőoktatási vagy más bentlakásos intézményben la- Botos Imre számlálóbiztos
kók az intézmény vezetőjétől kapják meg a felkérő levelet, míg a fe- Facsar Zsoltné számlálóbiztos
dél nélkül élőket szociális munkások segítik a népszámlálásban való
- Kálmán Marianna számlálóbiztos
részvételben.
- Kiss Anita számlálóbiztos
- Lengyelné Ökrös Erzsébet Margit számlálóbiztos
- Milyen kérdésekre kell majd válaszolnom?
- Mátyus Gergő számlálóbiztos
A népszámlálás két kérdőívből áll: egy lakáskérdőívből, vala- Molnár Jánosné számlálóbiztos
mint a lakásban élőkről szóló kérdőívből. Utóbbi minden egyes la- Németh Gréta számlálóbiztos
kónak külön jár, és akkor kapjuk meg, amikor beírjuk, hogy hány
- Szabó-Huppauer Krisztina számlálóbiztos
fő lakik a lakásban. A lakáskérdőívet az ország területén találha- Szabó Petronella számlálóbiztos
tó összes lakásról várják, vagyis azokról is, melyek üresen állnak.
- Szeghalmi Anita számlálóbiztos
A kérdőívben szerepelni fognak fogyatékosságra, krónikus beteg- Tóth Tímea számlálóbiztos
- Mikortól kezdhetem kitölteni a népszámlálási kérdőíveket?
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