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Önkormányzata
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Méhkerék Község Önkormányzatának kiadványa

Ingyenes mozi
Méhkeréken
Az önkormányzat sikeres
pályázatának köszönhetően öt
moziﬁlmet nézhetnek meg a
méhkerékiek kényelmes körülmények között a Duló György
Művelődési Házban, október
15. és 18. között, ingyenesen.
A kínálatban a legkisebbektől
a legidősebb korosztályig mindenki számára szerepel ismert
és népszerű moziﬁlm a kínálatban.
Az előadások a következők
szerint alakulnak: október 15én, pénteken 20 órától a Csinibabát (zenés vígjáték) vetítik;
16-án szombaton 17 órától Maria, Regina României (román
ﬁlmdráma), majd 20 órától az
Indul a bakterház (magyar ﬁlmvígjáték) látható. A záró napon,
október 18-án hétfőn 10 órától
Süsü, a sárkány kalandjait nézhetik meg a gyerekek, majd 14
órától a Pál utcai ﬁúk ifjúsági
ﬁlmre várják az érdeklődőket.
A helyi szervezők arra törekszenek, hogy a mozizás minden
kelléke rendelkezésre álljon a
művelődési házban a mozis hétvégére, a kényelmes fotelektől
az elengedhetetlen pattogatott
kukoricáig, hiszen a cél, hogy
minden résztvevő jól szórakozzon.

Méhkerék első díszpolgárának tér viseli a nevét
Hivatalosan és ünnepélyesen
is „felvette” a Borszéki Tivadar
tábornok tér nevet a Gondozási
Központ melletti pihenőpark.
Az eseményre szeptember 9-én,
a névadó születésnapjának másnapján került sor a családtagok,
a falu érdeklődő közössége, a
településvezetők és dr. Kovács
József országgyűlési képviselő,
valamint a tábornok úrra ma is
tisztelettel emlékező, magas
rangú honvédségi képviselők
részvételével.
Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018-ban teljes egyetértésben döntött arról, hogy a falu
központjában évekkel korábban
kialakított teret Borszéki Tivadar tábornokról nevezi el. A tér
nevét ma már egy gránittömb
hirdeti, amelyet az ünnepség ke-

retében lepleztek le a szónokok:
Tát Margit polgármester, dr.
Kovács József, dr. Szaló Péter
őrnagy, a Magyar Tartalékosok
Szövetségének alelnöke és Baráth István vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnök támogató
helyettese.
A névadóra valamennyi megszólaló tisztelettel és elismeréssel emlékezett. Tát Margit
polgármester arra emlékeztetett,
hogy a méhkeréki közösség
gazdagabb lett általa: „Hálásak
lehetünk, hogy köztünk járt és
rajta hagyta keze nyomát világunkon. Borszéki Tivadar példamutatása irányadó az oly sok
elágazással ellátott utunkon.
Ezért szereti és tiszteli őt Méhkerék. Ahogyan mindannyian
szólítottuk, Tábornok úr, már

nincs közöttünk, de a szellemisége itt van és szeretnénk, ha
még több méhkeréki ﬁatalhoz
eljutna, még jobban kiteljesedne. Példamutató életművét, a
közösségünk szolgálatában végzett munkáját ünnepelve avatjuk
fel ezt a teret, mely immár hivatalosan is méltán viseli Borszéki
Tivadar tábornok nevét.”
Baráth István vezérőrnagy
katonai érdemei mellett Borszéki Tivadar emberségére is
emlékeztetett: „a szolgálatban
töltött évtizedei alatt megbecsült emberré és sikeres katonai vezetővé vált. Mi, akik
tisztelettel nézünk fel rá, azon
vagyunk, hogy továbbadhassuk
örökségét mindazoknak, akik a
haza védelmét választották hivatásul. Vezérőrnagy úr aktív
szolgálati éveiben és azután is
tetteivel mindig választ adott a

Díszpolgári címet alapított a képviselő-testület: A „Méhkerék Község Díszpolgára” kitüntető cím a település elismerését
és megbecsülését kifejező, az önkormányzat
által alapított legmagasabb szintű kitüntetés. A díszpolgári címet a képviselő-testület
annak a természetes személynek adományozza, aki valamely területen jelentős, kiemelkedő munkájával, vagy életművével,

kor kihívásaira, köszönhetően
a példaértékű, belülről fakadó
kötelességtudatának. Méhkerék
és a méhkeréki emberek iránt
érzett tisztelete és szeretete szinte kézzelfogható volt. Segítőkezet nyújtott a hozzá segítségért
fordulóknak. Bármilyen magas
katonai beosztást töltött be, magánemberként szerény ember
maradt, egészen a 2018-ban bekövetkezett haláláig.”
Az ünnepség keretében sor
került a település első díszpolgári címének átadására is,
amelyet posztumusz módon
Borszéki Tivadarnak ítéltek oda
a képviselők. Az elismeréssel
járó díszoklevelet és plakettet
a kitüntetett özvegye, Borszéki Tivadarné vett át a téravatás
keretében. Majd az ünneplők
átvonultak a temetőbe, ahol az
emlékezés virágait helyzeték el

országosan vagy nemzetközi viszonylatban
elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult
Méhkerék jó hírnevének öregbítéséhez, a
település fejlesztésében kiemelkedően munkálkodott, Méhkerékhez is kötődő közéleti,
tudományos, művészeti munkássága során
maradandót alkotott. Évente legfeljebb egy
díszpolgári cím adományozható, mely posztumusz is adható.

Az időseket ünnepelte a közösség a Dúló György Művelődési Házban
Aki a személyes részvétel
mellett döntött, erre az alkalomra készült meglepetésajándékban részesült, továbbá az óvodások és a néptáncosok műsorát,

Hagyomány, hogy ünnepi köszöntőben van részük a méhkeréki időseknek az önkormányzat
jóvoltából az idősek világnapján. Idén mintegy 600 fő 60 év

feletti helyi lakos részesült ünnepi vendéglátásban, közülük
120-nál is többen vettek részt a
Gondozási Központ által szervezett ünnepségen.

valamint idős társaik – Hegedűs
Józsefné Juliska néni és Cséﬀán
Virág Flórika néni – előadását,
és László Ioan román énekét élvezhette a művelődési házban,

október 3-án, vasárnap. A rendezvény kellemes hangulatához
hozzájárultak az ebédre kínált
ﬁnom falatok és természetesen
a Tésztaüzemben készült sütemények is.
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Új tanév
Szeptember 1-jével megkezdődött az új tanév, és a szabályozások aktuális helyzete szerint mind az óvodában, mind
az iskolában személyes jelenlét
mellett folyik a nevelési, oktatási munka. A Varázskert Román Nemzetiségi Óvoda 55
kisgyerekkel, három csoportban
kezdte meg az új nevelési évet
szeptemberben. A Méhkeréki
Román Nemzetiségi Kétnyelvű
Általános Iskola pedig 94 diák
oktatását végzi jelenleg.
A tanév rendje szerint az iskolában az őszi szünet október 25től november 1-ig tart, az első
tanítási nap november 2., míg
a téli szünet december 23-tól
január 2-ig tart, az első tanítási
nap január 3. lesz. Az óvoda folyamatos üzemelése miatt nincs
előre tervezett szünet.

Baba-mama klub
A Baba-mama klub a járványügyi szabályok enyhülésével
ismét heti rendszerességgel tart
összejöveteleket a házasságkötő kistermében. A találkozók
minden pénteken 10 órakor kezdődnek az egészségfejlesztési
szakember szervezésében. Az
októberi témák között szerepel
a vitaminpótlás az őszi-téli fertőzések megelőzésére, a bölcsődei lehetőségek bemutatása, a
polgármesteri hivatal játszószobájába tervezett „látogatás”,
valamint a klubnak állandó helyet adó helyiség dekorálása. A
részvétel lehetősége mindenki
előtt nyitott és ingyenes, a szervezők kérése, hogy az anyuka
és a csemetéje is csak egészségesen vegyen részt a közösségi
programon a saját és a mások
védelmében is.

Folyóiratok a
könyvtárban
Új szolgáltatásként 80 féle
heti- és havilap érhető el a
könyvtárban digitális formában.
A Békés Megyei Könyvtárral
való jó együttműködés révén
új előﬁzetéssel bővül a méhkeréki könyvtár kínálata. Mind a
helyben rendelkezésre álló számítógépeken, mind a beiratkozók mobileszközein olvashatók
a népszerű lapok – köztük női
magazinok, tudományos, történelmi és természetismereti lapok és még sok más. A kínálatot
és annak bővülését a Mediacity
Magyarország Kft. által üzemeltetett Laptapir szolgáltatás biztosítja. A részletekről a könyvtárban lehet érdeklődni.

Ünnepélyesen is birtokba vették a játszóteret

Szórakoztató programok
keretében és ﬁnomabbnál ﬁnomabb falatok kíséretében
vehették birtokba a gyerekek
szeptember 29-én a megújult
Dózsa téri játszóteret. Bár
az időjárás nem kedvezett
igazán a szabadtéri rendezvénynek – ezt sátorállítással
igyekeztek kiküszöbölni a
házigazdák –, a gyerekek
minden programot örömmel
fogadtak, még a szalagvágást is ovációval kísérték. Az
öröm nem véletlen, hiszen öt

FELHÍVÁS
2021/2022 tanévre vonatkozó (őszi/téli/tavaszi) szünidei gyermekétkeztetés igénylésére
Felhívjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan megállapított hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő szülők ﬁgyelmét, hogy a 2021/2022-es
tanévhez kapcsolódóan lehetőség van az őszi/téli/tavaszi szünetekre ingyenes szünidei étkezések
igénylésére.
A szünidei étkeztetés iránti igény a „Nyilatkozat” nyomtatványon, a Méhkeréki Polgármesteri Hivatalban Fanaczán Réka ügyintézőnél nyújtható be 2021. október 18. napjáig.
A nyilatkozat kérhető az ügyintézőtől, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról: https://mehkerek.asp.lgov.hu/felhivas-20212022-tanevre-vonatkozo-oszitelitavaszi-szunidei-gyermeketkeztetes-igenylesere
Tájékoztatjuk a szülőket/törvényes képviselőket, hogy a szünidei gyermekétkeztetés csak a benyújtott kérelmek alapján kerül megállapításra. Az önkormányzata a szünidei étkeztetést a déli főétel elvitelével biztosítja, amely hozott ételhordóban a Román Nemzetiségi Gondozási Központ Konyhájáról
vihető el munkanapokon 11:30 és 12:30 óra közötti időben.
Felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy a benyújtott Nyilatkozatok alapján a szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételéhez külön értesítés kerül megküldésre a jogosultak részére 2021. október 20. napjáig.
Méhkerék Község Önkormányzata

Mesemondás díjakkal
A Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános
Iskola diákjai eredményesen
szerepeltek a 25. alkalommal
megrendezett Grósz György
Országos Román Mesemondó Versenyen. A román nyelvű
megmérettetésre október 1-jén a
békéscsabai Meseházban került
sor a szervező Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata jóvoltából.
A hagyományos programon
ismét négy csoportban mutathatták be tudásukat a román
nyelvet oktató és a kéttannyelvű
általános iskolák diákjai a zsűrinek. A méhkeréki diákok 5 díjjal
zárták a versenyt: I. kategória 3.
helyezett Bona Alexandra; II.
kategória 1. helyezett Martyin
Nikolasz és 3. helyezett Ruzsa
Péter; III. kategória különdíjas

Ösztöndíjpályázat a továbbtanulóknak
Méhkerék
önkormányzata ismét csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
Ezzel lehetőség nyílt a szociálisan hátrányos helyzetű tovább-

darab vadonatúj közösségi
játékkal bővült a játszótér, a
régi elemek új festést kaptak,
továbbá új padok és szemetesek is kerültek a kerítéssel
körbezárt, biztonságos területre.
Még tavaly sikeresen pályázott az önkormányzat a
Magyar Falu Program keretében a játszótéri eszközökre, így az elnyert 4 857 407
forintból új mászóvárat, fészekhintát, sziklamászókát
és várral kombinált mászókát

vásárolhattak. A beruházás
augusztus végére készült el,
a tereprendezés viszont még
mindig folyamatban van,
szeretnék, ha újra füves lenne az egész terület. Ráadásul
a szülők jelzése alapján egy
ivókút kiépítése is bekerült a
tervek közé.
Az új eszközöket dr. Kovács József országgyűlési
képviselő és Tát Margit polgármester ünnepélyes keretek között adta át a gyerekeknek. A rendezvény keretében
a legkisebbeket Tücsök Peti
zenés műsorral szórakoztatta, míg a felsősöket Tordai
Attila FitMentor mozgatta
meg a sportparkban az Európai Sporthét alkalmából.

tanulni szándékozó helyi ﬁatalok előtt arra, hogy akár három
teljes tanévre anyagi segítséghez jussanak a tanulmányaik elvégzéséhez. A korábbi évek pályázatai alapján jelenleg három

Gombos Emília; IV. kategória 1.
helyezett Puha Ágnes. Az indulók között volt még Rokszin Éliász és Mag Izabella. Felkészítőik: Puskár Artúrné, Réthelyiné
Ruzsa Kármen, Patkás Jánosné,
Petruzsán Lászlóné, Petrusánné Patka Mária, Bóka Mihály,

Solcan Anna Anikó, Baicu Mihaela, Benye Györgyné. A színvonalas program sikeréhez díjak
felajánlásával járult hozzá Tát
Margit, Méhkerék polgármestere és a Békés Megyei Román
Önkormányzat képviselője.

méhkeréki ﬁatal részesül havi
ösztöndíjtámogatásban. A mostani pályázók közül, akik már a
felsőoktatásban tanulnak, 10 hónapos ösztöndíjra pályázhatnak,
akik pedig most fogják beadni a
felvételi jelentkezésüket, 3-szor
10 hónap ösztöndíjat is igényelhetnek. Sikeres pályázat esetén

a helyi önkormányzat, a Békés
Megyei Önkormányzat és az
adott felsőoktatási intézmény
hármas ﬁnanszírozásában kapják majd meg az ösztöndíjat.
A pályázatok részletei az
önkormányzat honlapján – https://mehkerek.asp.lgov.hu/
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Un perelinaj de
neuitat
În perioada 9-12 septembrie
2021 a avut loc ediația a X-a a
Tabereide Religie „Muguri de
lumină ”. La aceasta tabără am
participat împreună cu 15 elevi
de la Școala Generală Românească din Micherechi și de
la Liceul Românesc Nicolae
Bălcescu din Jula. Scopul nost
era vizitarea mănăstirilor și a
obiectivelor turistice din zona
Brașovului. Pe lângă mine copii
au fost însoțiț și de pr. Visarion
Tuderici, profesorul lor de religie.
În prima zi a Taberei, am
vizitat Mănăstirea Crișan și
Mănăstirea Nocrich din Arhiepiscopia Sibiului.
În ziua următoare, am vizitat Mănăstirea Caraiman de la
poalele Munților Bucegi și am
urcat cu telecabina pe munte,
la altitudinea de 2.216 m, pentru a vedea obiectivele naturale
„Sﬁnxul” și „Babele”.
Sâmbătă, în a treia zi a Taberei, s-a vizitat Mănăstirea
Mărcuș, Mănăstirea „Peștera
Ialomicioarei”, am făcut un popas și pe malul Lacului Bolboci.
Mănăstirea Peștera Ialomicioarei este așezată la o altitudine
de aproape 1.600 m, în gura
unei peșteri și i-a fascinat pe
micii și tinerii vizitatori din Ungaria. După ce ne-am închinat
în biserica cu hramul „Sﬁnților
Apostoli Petru și Pavel”, am vizitat Peștera care, printre altele,
cuprinde mai multe izvoare.
Duminică am participat la
Sfânta Liturghie, săvârșită cu
binecuvântarea Înaltpreasﬁnțitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, în biserica
cu hramul „Înălțarea Domnului” din Brașov, unde am adus
mulțumire Bunului Dumnezeu,
dar și gazdelor primitoare, pentru zilele frumoase petrecute la
atâtea obiective turistice și bisericești din România.
Ana Ruja
director

– olvashatók. Az adatlapot az
EPER-Bursa rendszeren keresztül lehet kitölteni, majd az innen
kinyomtatott és aláírt példányt
november 5-ig kell benyújtani a
hivatalban. A támogatásról szóló döntést még karácsony előtt
meghozza az önkormányzat.

Méhkerék Község Önkormányzat
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Sikeres bemutatkozások a közfoglalkoztatásban

A méhkeréki közfoglalkoztatási program évekre
visszamutató eredményessége okán a programot koordináló Békés Megyei
Kormányhivatal több lehetőséget is felkínált az elmúlt

hónapban a méhkeréki értékek bemutatására. Elsőként
szeptember 9-én, a Békés
Megyei Közfoglalkoztatási
Kiállításon jelent meg Méhkerék önálló kiállítóhellyel,
ahol többek között az ese-

mény díszvendége, Réthy
Pál, a Belügyminisztérium
közfoglalkoztatásért
felelős helyettes államtitkára is
tiszteletét tette. A kulturális
tárgyakkal, a közfoglalkoztatásban megtermelt zöldségekkel, a helyben előállított
kézműves termékekkel ízlésesen díszített stand sokakat
vonzott a kiállítóhelyre.
Ezt követte a Gyulai Pálinkafesztivál, ahol háromnapos bemutatkozási lehetőséget kapott a méhkeréki
program. Szeptember 16-tól
18-ig mindennap tésztakészítési bemutatót és kézműves interaktív foglalkozást
tartottak a méhkeréki szakemberek. Az eladásra kínált
termékek között megtalál-

Közmeghallgatás és beszámolók

Az önkormányzati ügyeknek, aktuális feladatoknak és
különösen a gazdálkodásnak
biztosítva a kellő nyilvánosságot közmeghallgatást
tartott a község képviselő-testülete szeptember 23án. Tekintettel arra, hogy a
tavalyi év minden személyes
megjelenéssel járó közösségi eseményére rányomták a
bélyegükét a veszélyhelyzettel járó korlátozások, a polgármester tájékoztatója az
elmúlt 2 év önkormányzati
munkájáról szólt.
Bemutatásra került minden
olyan önkormányzati fejlesztés, beruházás, ami 2019 óta
megvalósult a településen. A
már lezárt projektek sorában
szó esett a Román Nemzetiségi Gondozási Központ
épületének infrastrukturális fejlesztéséről, az önkormányzati épületek energetikai felújításáról és a hivatal
villamosenergia-hálózatának
fejlesztéséről, valamint a
könyvtár épületének energetikai felújításáról, a piac
kialakításáról, a járdaépítési

programról, az óvoda udvarának fejlesztéséről, a Dózsa
téri játszótér bővítéséről, a
Napfény és Bartók Béla utcák aszfaltozásáról, fogorvosi eszközök beszerzéséről,
a szennyvízcsatornázás és
szennyvíztisztító-telep építése kapcsán megvalósult
„giga” beruházásról, a főút
felújításáról, a sportpark
építéséről, az ingyenes wiﬁ
pontok kiépítéséről és a tornaterem tetőszerkezetének
megújításáról.
A településvezető beszámolt arról a tényről is, hogy
a koronavírus-járvány helyi
kezelésének programjával
elnyerte Méhkerék a Legjobb
Önkormányzati Gyakorlat
címet és az Idősbarát Önkormányzat Díjat is. Mindemellett a polgármesteri hivatal
megpályázta és elnyerte a
Családbarát munkahely címet. A még megvalósítás
alatt álló fejlesztések között
bemutatásra került a bölcsőde kialakítása, a szolgálati
lakás felújítása, újabb fogorvosi eszközök beszerzése, a

ható volt minden ﬁnomság,
amit helyi sajátosságként, illetve a mezőgazdasági programban előállítanak a közfoglalkoztatásban dolgozók.
Ezúttal azonban a különböző
méretű cirokseprűnek volt a

legnagyobb keletje a fesztiválon.
Méhkerék mindkét programmal kiérdemelte a Békés
Megyei Kormányhivatal és a
Sarkadi Járási Hivatal elismerését.

Terelővonalat festenek

Lakossági kérésre a Ma- kapott, ahol ígéretet tett arra,
gyar Közút Nonproﬁt Zrt. hogy ismételten felülvizsgálBékés Megyei Igazgatósá- ják a vonatkozó jogszabályi
gához fordult az önkormány- rendelkezéseket.
zat annak érdekében, hogy
Szeptember végén mega megújult főútra ismét felérkezett Cserkúti András
fessék az ún. terelővonalat.
Sokan kifogásolták, hogy megyei igazgató válasza,
gyengébb látási körülmé- miszerint a főút belterülenyek között nehezen lehet ti szakaszán még ebben az
betartani a közlekedési sáv- évben elkészül a terelővookat, nincs támpont sem az nal, ugyanakkor a településút szélén, sem az út közepén, táblán kívüli szakasz miatt
ami segítené a biztonságos jogszabálymódosítást kezdeközlekedést a 42153-as jelű ményeznek, mert a jelenlegi
úton. A téma kapcsán a Köz- rendelkezés szerint az út széút megyei igazgatója a júliusi lessége nem engedi meg az
Széles utca aszfaltozása, az testületi ülésre is meghívást útburkolati jel felfestését.
óvoda nemzetisági forrásból
megvalósuló eszközfejleszCélegyenesben
tése, a belügyminisztériumi
forrásból megvalósuló konyA végéhez közeledik az érdekében úgynevezett közhafejlesztés.
Európai Kiváló Kormány- szolgáltatási nyílt napokat
Az önkormányzat gazdál- zás Védjegy elnyeréséért tartottak az önkormányzatnál
kodásáról elhangzott, hogy folytatott munka az önkor- szeptember második felében,
az kiegyensúlyozott, nincs mányzatnál. Az augusztus- ahol a résztvevők tájékoztaszükség hitelfelvételre, a ban elindított folyamat során tást kaptak a helyi szolgáltarendkívüli kiadásokat eddig 7 munkacsoport több mint tások működéséről, majd az
egyedi kérelem útján mindig 20 szakember bevonásával értékelésüket kérték a témátudta fedezni az önkormány- a jó kormányzás európai ban. A védjegy odaítéléséért
zat. Ugyanakkor szó esett alapelvei szerint haladva felelős szervezet tájékoztaarról is, hogy kistelepülés átvilágította a méhkeréki tása szerint október elejéig
létére Méhkerék erre az évre közszolgáltatások működé- több mint 340-en töltötték
tervezett felhalmozási célú sét, melynek során, ha akár ki a lakossági kérdőívet, és
bevétele meghaladja a 138 a lakossági igények alapján, ezzel biztosították Méhkerék
millió forintot, ami az önkor- akár a munkacsoportok ész- „versenyben maradását”.
mányzati vagyon gyarapítá- revételei szerint hiányossáA program utolsó fázisa,
sát és egyben a közszolgálta- gokat tártak fel, intézkedési
hogy mindazon dokumentujavaslatokat
fogalmaztak
tások fejlesztését biztosítja a
mokat meg kell küldeni az
meg.
településen.
A feladatok sorában a la- értékelést végző szakértői
Az idei közmeghallgatás
kossági kérdőíves felmérés, bizottságnak, amelyek alájelentős lakossági érdeklődés valamint a választott képvi- támasztják a méhkeréki közmellett zajlott. A hozzászó- selők és önkormányzati dol- szolgáltatások európai alaplók többsége elismerésének gozók értékelése követke- elvek szerinti működését.
adott hangot az egymásra zett. Előírás szerint legalább Ennek határideje október 15.
épülő, folyamatos és jelentős 300 helyi lakos kérdőíves vé- Ezután már csak az értékelés
értékű megvalósult, valamint leménynyilvánítását be kel- marad hátra, majd az eredtervezett fejlesztések kap- lett szereznie Méhkeréknek. ményhirdetés, ami november
csán.
A kitűzött létszám elérése 12-re várható.
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Ebzárlat

2021/III.

Díjat nyert a Marhamajor Kft.

A rókák veszettségének
megelőzése érdekében csalétek-vakcinázás zajlik a
napokban, ezért a Békés
Megyei Kormányhivatal október 22-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el
Békés megye jelentős területén, így a Sarkadi járás egész
területén is. A veszettség
fő terjesztője a vörös róka,
melynek hazai állománya
mintegy hetvenötezer egyedre becsülhető. A veszettség a
vadon élő és a házi emlősállatokra, valamint az emberre egyaránt veszélyt jelent,
ezért a kutyák veszettség
elleni védőoltása kötelező, a
macskáknak pedig ajánlott.
Az immunizálási program
eredményességét a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi a Nébih.
Az ebzárlat idején a kutyákat elzárva, ill. megkötve
kell tartani, hogy a kihelyezett csalétekvakcinával ne
érintkezhessenek,
tartási
helyükről csak pórázon és
szájkosárral lehet őket kivinni. Ebben az időszakban
a település területéről csak
veszettség elleni oltással
rendelkező ebet, csak hatósági állatorvos kedvező
eredményű vizsgálata után
és engedélyével lehet kivinni. A legeltetés ebben az
időszakban tilos. A szabályok betartása valamennyi
állattartónak a saját érdeke,
ugyanakkor a megszegésük
bírsággal sújtható.

A folyamatos szakmai fejlesztést végrehajtó méhkeréki Marhamajor Kft. díjjal tért
haza a XXVIII. Állattenyésztési és Mezőgazda Napok
Szakkiállítás és Vásárról. A
Hódmezővásárhelyen megrendezett neves mezőgazdasági eseményen a méhkeréki
Angus marha törzstenyészet
nem csak bemutatkozott, de
a cég által kiállított tenyészbika húsmarha kategóriában
az országos 3. helyet is elnyerte.

A ﬁatalnak számító méhkeréki gazdaság évről vére
fejleszti tevékenységét. A
2014-ben indult vállalkozás elsődlegesen az Aberdeen Angus szarvasmarha
tenyésztésére szakosodott.
A cég 2020 őszén nyerte el
a törzstenyészet minősítést.
Ugyanakkor a minőségi
húselőállítás érdekében további kísérleteket, keresztezéseket folytatnak, így az állatállomány mellett az utóbbi
időszakban az értékesítési

Áramszünet

kínálatuk is bővült.
Összességében

sikeres

pályán halad a méhkeréki
vállalkozás, amely önálló
színfoltot képvisel a település gazdasági palettáján, és
eredményeivel tovább erősíti
Méhkerék meghatározó szerepét a hazai mezőgazdaságban.

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. november 3-án
hálózati munkákat végez
Méhkeréken a szolgáltatás
minőségének javítása érdekében. A munkálatok ideje
alatt áramszünet lesz több
utcában is. A szolgáltató
előrejelzése szerint november 3-án 8 és 13 óra 30 perc
között áramszünet várható
az Eminescu utca 20-30. és
13-17. szakaszán, a Kossuth
utca 16-38. és 17-91. szakaszán, valamint a Köztársaság
utca 2-4. és az 1-21. szakaszán.
Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik agregátort
szeretnének használni az
áramszünet ideje alatt, bejelentési kötelezettségük van.
Ennek az áramszünet előtt
legkevesebb 5 nappal eleget
kell tegyenek. A bejelentés
történhet online, a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszahlozat.hu e-mailcímen. Az
szolgáltató felhívja a ﬁgyelmet, hogy az áramszünet ideje alatt a hálózati berendezéseket feszültség alatt állónak
kell tekinteni.

Hulladékszállítás

CSATLAKOZZON ÉS TAKARÍTSUK MEG KÖZÖSEN
MÉHKERÉKET AZ ELDOBÁLT SZEMÉTTŐL!
A TeSzedd! országos akcióhoz csatlakozva

2021. október 19-én, kedden 10 órától
szemétgyűjtési akciót szervezünk,
amelynek keretében a Kötegyáni út elágazásától a falu központjáig, a főút
mindkét oldalán összegyűjtjük az eldobált szemetet.
A résztvevőknek a szemétgyűjtéshez zsákot és gumikesztyűt biztosítunk, a terepre szállítás is megoldott. Aki teheti, láthatósági mellényt hozzon magával!
A megtelt zsákok gyűjtőpontjait induláskor egyeztetjük.

Találkozási pont: polgármesteri hivatal főbejárata.
A program koordinátora Fekete Ágnes, nála lehet
előzetesen jelezni a csatlakozási szándékot.
Fogjunk össze,
Önkéntesen a tiszta Magyarországért!
Méhkerék Község Önkormányzata

Hálózatmosatás
Az Alföldvíz ivóvízhálózat-mostatást végez Méhkeréken november 18. és 22.
között. Ezekben a napokban
alkalmanként 1-2 órán át tartó vízhiányra számíthatnak a
fogyasztók. A munkálatok a
cég által működtetett teljes
ivóvízrendszert érintik. A
tisztítás mechanikusan történik, azaz egy speciálisan
kiképzett
szivacsdugóval
szakaszonként kitakarítják
a vezetéket, tehát vegyszerszennyezettségre nem kell
számítani. Az eljárás miatt
azonban az érintett szakaszon a víz zavarosságát tapasztalhatják a fogyasztók,
ekkor javasolt addig folyatni
a vizet, amíg az teljesen kitisztul, utána ismét fogyaszthatóvá válik.

Impresszum
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Az utolsó negyedév hulladékszállítási rendjében csak
a karácsony okoz majd egy
kis változást, tehát az év végi
ünnepekig a megszokott rend
szerint, péntekenként reggel
6 órától üríti a szolgáltató a
kommunálishulladék-gyűjtőket. Azonban karácsony
előtt, december 22-én, szerdán és az ünnep után december 29-én, szintén szerdán
szállítják el a szemetet.
A szelektív, ún. sárga kukák kiürítésére szokás szerint minden hónap 2. csütörtökjén kerül sor. Így az
utolsó negyedévben október
14-én, november 11-én és
december 9-én szállítják el a
szelektív hulladékot.
Aki pedig a hulladékszállítással kapcsolatos ügyeket
szeretné helyben intézni,
arra minden hónap 3. csütörtökjén nyílik lehetősége
a polgármesteri hivatalban
14:30–16.30 között: október
21., november 18., december
16.

