
Idén először csatlakozott 
Méhkerék a TeSzedd! – Önkén-
tesen a tiszta Magyarországért 
akcióhoz, s máris jelentős ered-
ményt tudhatnak magukénak a 
helyi önkéntesek. Az Innová-
ciós és Technológiai Minisz-
térium által indított országos 
program szemeteszsákokkal és 
kesztyűkkel támogatta a méh-
keréki szemétszedést, ill. a nap 
során összegyűjtött 30 zsáknyi 
szemét elszállításáról és feldol-
gozásáról is gondoskodnak. 

Az október 19-re meghirde-
tett méhkeréki programhoz 40 
felnőtt és az általános iskola 
teljes közössége csatlakozott. A 
jelentős létszámnak köszönhe-
tően így nem csak a főút (a Kö-
tegyáni elágazástól a vasútig) 
mellett, de a környező mellé-
kutcákban is lehetőség volt a 
zöldfelület megszabadítására 
az eldobált mindenféle haszon-
talan szeméttől. A területek és 
a felszerelések szétosztására 10 
órakor került sor a hivatal előtt, 
innen indultak a kis csapatok 
is a „szolgálati helyükre”. A 
programot jó időben és jó han-
gulatban, eredményesen sikerült 
lebonyolítani.

A Baba-mama klub tagjai 
közkívánatra már látogatást tet-
tek az uniós támogatással elké-
szült bölcsőde épületében, hogy 
előzetesen megismerkedjenek 
azokkal a helyiségekkel és a 
koncepcióval, amelyekkel az 
önkormányzat az apróságok el-
látásáról szeretne gondoskodni. 
Bár az épület még üres, illetve 
csak a beépített elemek látha-
tók, a bútorok még beszerzés 
alatt állnak, de így legalább a 
„kulisszák mögé”, a leendő ki-
szolgáló helyiségekbe is bepil-
lantást nyerhettek az anyukák. A 
csupasz falak között átgondolt 
koncepció, a szakértővel le-

egyeztetett méretek, a csöppsé-
gek érdekeit és a minőségi mun-
kát kiszolgáló helyiségek várták 
az érdeklődőket. 

Az udvar is akkor mutat majd 
magából többet, ha már megér-
keznek a kültéri játékok, a kerti 
szerszámok és elkészül a kerék-
pártároló is. Mindenesetre jól 
érzékelhető már most is, hogy 
a bölcsőde önálló bejárattal ren-
delkezik, mégis van kapcsolata 
a konyha épületével, így gyor-
san és biztonságosan szállítha-
tó minden étel. A zöldfelület 
nagysága és a kerti pavilon pe-
dig arról tanúskodik, hogy egy 
kényelmes és biztonságos kis 
játszóudvart lehet majd kiala-
kítani a gyerekek számára az új 
játékok birtokában. A nyitásra 
azonban még várni kell egy ki-
csit, addig egy újabb nyílt na-
pot is tervez a beruházó önkor-
mányzat. 

– Tavasszal helyeztük el a be-
ruházás alapkövét, már jó ideje 
befejeződött a kivitelezés, fo-
lyamatban van az eszközök és 
párhuzamosan az engedélyek 
beszerzése is – mondja a pilla-
natnyi állapotot bemutatva Tát 
Margit polgármester. – Szeret-
tük volna már a tanév elejével 
szélesre tárni a bölcsőde kapuit 

is, és megkezdeni az ellátást, de 
az építőipar jelenlegi helyzeté-
ben így is megfeszített tempó-
val zajló kivitelezés, a menet 
közbeni módosítások és a sza-
bályoknak való hiánytalan meg-
felelés nem engedett korábbi 
befejezést. Már megkezdődött 
az épület használatba vételi el-
járása, indítjuk a működési en-
gedély iránti kérelmet, és folya-
matosan érkeznek a különböző 
berendezési tárgyak, amelyek 
nélkülözhetetlenek a színvona-
las működéshez, mint az étke-
zések eszközei, a fektetéshez 
szükséges berendezési tárgyak, 
a kisasztalok és székek, a játé-
kok, kényelmi bútorok, szőnye-
gek, de ide sorolhatjuk az udvari 

elemeket is. Szeretnénk mi-
előbb megnyitni a lehetőséget 
a kisgyermekes családok előtt, 
elkövetünk mindent, hogy gyor-
sítsuk a folyamatot – tájékoztat 
a polgármester. 

A nyílt napra, amikor minden 
érdeklődő megnézheti Méh-
kerék egyik legújabb ékkövét, 
előreláthatóan még idén de-
cemberben sor kerül. A projekt 
összköltsége időközben egy 
egyedi engedély során módo-
sult, így összességében 114 334 
281 forint értéket képvisel a 2 
bölcsődei csoport működteté-
sének lehetőségét megteremtő 
beruházás. A szolgáltatás a Ro-
mán Nemzetiségi Gondozási 
Központ keretein belül jön létre. 

Ha a járványügyi szabályok 
megengedik, idén ismét sze-
mélyes jelenléttel szervezik a 
Colinda Estet Méhkeréken. Az 
esemény időpontja december 
19., azaz advent 4. vasárnap-
ja. A helyszínt a szabályoknak 
megfelelően vagy a művelődési 
ház, vagy a piactér biztosítja. 
Ha lehet zárt térben a program, 
akkor 17 órakor kezdődik majd, 
ha pedig csak szabadtéren lehet 
bármilyen közösségi esemény, 
akkor a piactéren 16 órakor kez-
dődnek az előadások. 

A hagyományokhoz híven a 
Colinda Est teljességéhez va-
lamennyi méhkeréki vallási 
közösség hozzájárul: a Méhke-
réki Baptista Gyülekezet, a Ma-
gyarországi Pünkösdi Egyház 
Méhkeréki Gyülekezete, a Betel 
Pünkösdi Gyülekezet, a Méh-
keréki Ortodox Templom és a 
hozzá tartozó Oastea Domnu-
lui Gyülekezet. Az ünnepi estet 
Tát Margit polgármester nyitja 
meg és Siluan Mănuilă püspök 
imával és áldással zárja. A forró 
teáról és a kalácsról az önkor-
mányzat gondoskodik. A rész-
vétel szokás szerint mindenki 
számára ingyenes.

A cég korábbi vállalása sze-
rint a Magyar Közút Nonprofi t 
Kft. megyei szakemberei ok-
tóber közepén felfestették a te-
relővonalat a 42153-as jelű út 
belterületi szakaszán, azaz a két 
településtábla között. A méhke-
réki lakosok mindenképpen ra-
gaszkodtak az útburkolati jelek 
felfestéséhez, így biztonságo-
sabbnak tartják a közlekedést a 
falut átívelő főúton. Valójában a 
kérésük itt nem állt meg, ugyan-
is az egy éve teljes hosszában 
felújított útburkolatra kérték a 
felfestetést. Azonban a külte-
rületi szakasz paraméterei nem 
felelnek meg a jogszabályi elő-
írásnak, így most a terelővonal 
felfestése a településen kívül 
nem lehetséges. A kérés teljesí-
tése érdekében Cserkúti András, 
a Közút megyei igazgatóságá-
nak vezetője jogszabálymódosí-
tást kezdeményezett, amelynek 
sikere nyomán mégis elkészül-
hetne a terelővonal a kötegyáni 
elágazásig. 
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A Baba-mama klub közös-
sége a novemberi találkozók 
alkalmával a télre való fel-
készülésre helyezi a hang-
súlyt, és persze a jó hangulat 
megőrzése továbbra is fontos 
szempont. A tervek szerint 
az anyukák csöppségeikkel 
együtt minden pénteken 10 
órától a házasságkötő épüle-
tében kialakított klubhelyi-
ségben találkoznak Rossuné 
Martyin Anita egészségfej-
lesztő szervezésében. 

A novemberi tervek kö-
zött szerepel egy kézműves 
foglalkozás, gofri sütés, va-
lamint a védőnő előadása a 
téli vitaminpótlás témájában, 
a fertőzések megelőzése ér-
dekében, illetve gyümölcs-
saláta-készítés a vitaminok 
és a rostok pótlása érdeké-
ben. A foglalkozások minden 
gyermeket váró, illetve kis-
gyermekes anyuka számára 
nyitottak és ingyenesek. A 
házigazdák egyetlen kérése, 
hogy a közösségi foglalko-
zásokon csak egészségesen 
vegyen részt mindenki.

Az Országos Könyvtári 
Napok keretében különbö-
ző bemutatókkal kezdődött 
az október a könyvtárban. 
Október 6-án a Békés Me-
gyei Könyvtár Digilaborjá-
nak munkatársai érkeztek 
Méhkerékre. A gyerekek az 
élménypedagógiai foglal-
kozás során személyesen 
ismerkedtek meg többféle 

padlórobottal, „vendégük” 
volt a robot egér, az MBot, 
Dash-robot és a csótány-foci 
is.

A folytatásban hasonló 
izgalmak vártak a gyerekek-
re, bár más dimenziókban, 
hiszen a papírszínház előa-
dássorozata várta a nézőkö-
zönséget a könyvtár egyedi 

környezetében. A bemutatott 
mesék az aktuális nézősereg 
életkora szerint változtak, 
így az óvodástól az iskolásig 
minden korosztály jól szóra-
kozott a Petrusán Mihályné 
könyvtáros által tartott pa-
pírszínházi előadásokon.  

A hónap zárásaként, ok-
tóber 28-án őszi kézműves 

foglalkozásnak adott helyet 
a könyvekkel övezett terem. 
A „szünetelő” diákok érdek-
lődésüknek megfelelően őszi 
manót és őszi ajtókopogtatót 
készíthettek a rendelkezésre 
álló alapanyagokból. Az ön-
kormányzat által szervezett 
program nagy sikert aratott, 
így a házigadák már a foly-
tatást tervezik.

A Varázskert Román Nem-
zetiségi Óvoda közössége 
egy élményszerző kirándu-
lással emlékezett meg az 
állatok világnapjáról. Októ-
ber 5-én a gyerekek a tőlük 
megszokott kíváncsisággal 
érkeztek meg a Marhama-
jor Kft. telephelyére, ahol a 
tulajdonosok örömmel tar-
tottak ismeretterjesztő „ide-
genvezetést”. A gyerekek így 
lehetőségük volt az állatok 
mellett a humánus állattartás 
körülményeivel is ismerked-
ni.

A program rendkívül jól 
sikerült, és az élményszerző 
túra keretében az apróságok 
sok-sok személyes tapaszta-
latot, ismeretet szereztek az 
állatokról.

Magyar fi lmek és egy ro-
mán fi lmdráma szerepelt a 
kínálatban október közepén, 
amikor újra lehetett mozizni 
a Duló György Művelődési 
Házban, ráadásul ingyene-

sen. A Nemzeti Kulturális 
Alaptól nyert támogatás 
biztosított lehetőséget a he-
lyi fi lmvetítésekre. A mozis 
környezet, a popcorn, a fi lm-
vetítések, mind a sikeres pá-
lyázat révén valósultak meg. 

A péntek esti Csinibaba a 
fi atalabb korosztályt vonzot-

ta a „alkalmi mozivászon” 
elé, míg a szombati vetítések 
már igencsak összetett kö-
zönséget szólítottak meg. A 
román nyelvű Maria Regina 
României című fi lmdráma 

az érettebb korosztályt moz-
gatta meg, míg az esti vetí-
tés, Koltai Róbert legendás 
fi lmje, az Indul a bakterház 
a gyerekektől a nagypapákig 
sok mindenkit becsalogatott 
az ideiglenes moziterembe. 

Hétfőn a gyerekeknek 
szólt a két utolsó előadás. 

Délelőtt a kisebbek a Süsü, 
a sárkányt nézték meg, míg 
délután egy kötelező olvas-
mányként is ismert történet, 
a Pál utcai fi úk elevenedett 
meg a vásznon. 

A fi lmvetítések kapcsán 
végzett közvéleménykutatás 
azt igazolta, hogy a nézők 
örültek a lehetőségnek, jól 
érezték magukat az ideigle-
nesen mozivá alakított mű-
velődési házban, és sokan 
szívesen moziznának máskor 
is.

A battonyai Vocea de aur 
című román nyelvű ének-
versenyen egy méhkeréki 
testvérpár képviselte az is-
kolát. Október 18-án Pojen-
dán Gergő tanítványai mind-
ketten díjazottként zárták a 
megmérettetést. Az 5. osztá-
lyos Pojendán Anna korosz-
tályában a 3. helyezett, míg a 
8. osztályos Pojendán Zoltán 
különdíjas lett. 

A Méhkeréki Román Nem-
zetiségi Kétnyelvű Általános 
Iskola közössége október 
14-én közkívánatra elláto-
gatott az „Egy a Természet-
tel” Vadászati és Természeti 
Világkiállításra Budapestre. 
Az iskolai közösségből csak 
a legkisebbek, az első és má-
sodik osztályosok maradtak 
itthon, minden más osztály 
már korán reggel vonatra 
szállt, hogy elbumlizzon a 
Hungexpora. A páratlan lát-
nivalót kínáló eseményen 
a gyerekek teljesen ingye-
nesen vehettek részt. Taná-
raik bíznak benne, hogy az 
egyedi élményszerzés útján 
sok ismeret is gyűjtöttek a 
diákok.

A hagyományos iskolák 
közötti futballtalálkozót ok-
tóber 8-án a Lőkösházi Ál-
talános Iskola rendezte meg. 
A méhkeréki diákok két 
korcsoportban álltak pályá-
ra, mindkét csapat dobogós 
helyen zárta a tornát. Boka 
Demeter 7-8. osztályos fi ú 
csapata aranyérmes, míg az 
5-6. osztályos fi úk bronzér-
mesek lettek. 
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Méhkeréken tartotta ki-
helyezett ülését a Sarkad és 
Környéke Többcélú Kistér-
ségi Társulás. Október 22-én 
a térség polgármesterei, a 
járási hivatal vezetője, vala-
mint az aktuális előterjesz-
tések meghívottai érkeztek 
a településre. A vendégek 
elismerően szóltak a Méhke-
réken látott, tapasztalt fejlő-
désről, és a közös munkáról, 
amellyel a térség lépésről 
lépésre halad a modernizáció 
útján.

Az Alföldvíz ivóvízháló-
zat-mostatást végez Méhke-
réken november 18. és 22. 
között. Ezekben a napokban 
alkalmanként 1-2 órán át tar-
tó vízhiányra számíthatnak 
a fogyasztók. A munkálatok 
a cég által működtetett tel-
jes ivóvízrendszert érintik. 
Az eljárás miatt azonban az 
érintett szakaszon a víz za-
varosságát tapasztalhatják a 
fogyasztók, ekkor javasolt 
addig folyatni a vizet, amíg 
az teljesen kitisztul, utána is-
mét fogyaszthatóvá válik.

A belvíz- és csapadákvíz 
károk megelőzése érdekében 
még a téli csapadékos időjá-
rás előtt fontos karbantartani, 
kitisztítani a csapadékvízel-
vezető árkokat. Az önkor-
mányzat az általa kezelt ún. 
E-V-ös belvízvédelmi csa-
torna takarításával kezdte 
a sor. Ez az egyik olyan fő-
csatorna, ami összegyűjti az 
utcákban lévő árkok vizét és 
levezeti azt a falu jelentős 
részéről. Ugyanakkor a ki-
vezető szakasza túlságosan 
be van építve, ami nehezíti 

a karbantartást, ugyanis az 
ehhez szükséges gépekkel 
megközelíthetetlen, így egy 
jelentős szakaszon kézi erő-

vel kell dolgozni. Így bár 
több időt vett igénybe, de a 
csatornát megtisztították a 
közfoglalkoztatásban dolgo-

zók a víz lefolyását gátló és 
a hordalékot összegyűjtő ga-
zoktól, növényzettől. 

Ugyanaz a kérés az ingat-
lantulajdonosok felé is, hogy 
a házuk előtti közterületen 
lévő csapadékvízelvezető 
árkok karbantartását, taka-
rítását végezzék el annak 
érdekében, hogy a nagyobb 
mennyiségű csapadék za-
vartalanul tudjon távozni a 
településről. Figyelem, ez a 
tevékenység nem csak érde-
ke minden ingatlantulajdo-
nosnak, de kötelessége is!

Megújul a Széles utca út-
burkolata teljes hosszában 
és szélességében. Az önkor-
mányzat 20 millió forintot 
nyert erre a célra a Belügy-
minisztérium pályázatán, 
mindemellett több mint 3,5 
millió forint önerővel kell ki-
pótolja a rendelkezésre álló 
keretet annak érdekében, 
hogy a szükséges munkála-
tok hiánytalanul elkészülje-
nek. 

Eredetileg 1985-ben épült 
meg a betonburkolat, amit 
azóta mindösszesen kátyú-
zással próbáltak karban-
tartani. Az évek sora alatt 
a kopóréteg elöregedett, 

helyenként kikátyúsodott, 
máshol nyitottá vált. A to-
vábbi állagromlás megelő-
zése érdekében szükséges a 
gyors beavatkozás, ezért is 
nyújtott be pályázatot az ön-
kormányzat a felújítására. A 
tervek elkészültek, amelyek 
szerint a 418 méteres úttest 
4 méter szélességben teljes 
javításon esik át, majd végül 
új aszfaltréteget kap. A szi-
lárdburkolatú bejárókat 1,5 
méter mélységben és teljes 
szélességükben kijavítják, az 
útpadkába ágyazott csator-
nafedeleket szintre emelik. A 
munkálatokra előrelátható-
lag már csak jövő tavasszal 

kerülhet sor, ugyanis az út-
test a Közút által kezelt főút-
ba csatlakozik, így további 
engedélyek beszerzésére van 
szükség a fejlesztés megkez-
dése előtt. A kivitelezést a 
méhkeréki székhelyű Árisz 
Kft. végzi. 

A mellékutcák útburko-
latainak javítása és újabbak 
szilárd burkolattal való ellá-
tása ezzel a projekttel nem ér 
véget. Az önkormányzat az 
új uniós fejlesztési ciklus ke-
retében szeretne újabb utcá-
kat is pormentes burkolattal 
ellátni, az előkészítő munka 
folyamatban van. 

Mindenszentek alkalmá-
ból sokan vettek részt az ön-
kormányzat által szervezett 
megemlékezésen. A helyi 
képviselőkön, intézmény-
vezetőkön, pedagógusokon, 
érintetteken és érdeklődőkön 
túl a tiszteletadás részese 
volt Florin Trandafi r Vasi-
loni gyulai román főkonzul, 
Szebellédi Zoltán, a megyei 
közgyűlés alelnöke, Kozma 
György, a magyarországi 
románok önkormányza-
tának elnöke, valamint a

Magyar Honvédség 2. vitéz 
Vattay Antal Területvédel-
mi Ezred 101. Fekete Imre 
Területvédelmi Zászlóalj. 
A november 1-jén délelőtt 
tartott megemlékezés ke-
retében imát mondott pr. 
Visarion Tuderici, beszédet 
tartott Szebellédi Zoltán és 
Tát Margit, szavalatokkal 
közreműködtek a Méhke-
réki Román Nemzetiségi 
Kétnyelvű Általános Isko-
la diákjai – Csüllög Zsófi a, 
Toszeczki Dorottya Sára,

Kozma Zsófi a, Mag Anita – 
és Ruzsa Anna igazgató. 

Az emlékezők virágok-
kal rótták le tiszteletünket 
a régi temetőben a II. vi-
lágháborús román katonák 
emlékművénél, valamint a 
német katona és Jova Mihály 
síremlékénél; az új temető-
ben Borszéki Tivadar vezé-
rőrnagy sírjánál, valamint 
az önkormányzat koszorúi 
kerültek Bóka Mihály és 
Bóka Mihályné, Novák Jenő, 
Id. Borszéki Tivadar, Oláh 

János, Dr. Ruzsa György, 
Goron Sándor, Korpo-
nai József, Ruzsa János,
Martyin György és Dúló 
György nyughelyére. Meg-
koszorúzták az Elődök em-
lékművét a Szent István 
Parkban és a népművészet 
mestereinek emléktábláját a 
művelődési ház falán. Meg-
emlékeztek a II. világhábo-
rús hősök emlékművénél 
és koszorút helyeztek el az 
1848/49-es szabadságharc, 
az I. világháborús és a II. vi-
lágháborús emléktábláknál.

Értékleltár készül a méh-
keréki közfoglalkoztatási 
programban előállított, kivi-
telezett, megjavított, felépí-
tett, elkészített termékekről, 
szolgáltatásokról, bútorok-
ról, épületekről, termények-
ről és közterekről. A program 
indulása, azaz 2011 óta eltelt 
10 éves időszak értékeinek 
összegyűjtése a cél. A helyi 
értékeltárakat átvizsgálva 
járási és majd megyei érték-
tárak is létrejönnek, amelyek 
büszkén hirdetik azoknak 
az embereknek a munkáját, 
akik ebben az időszakban 
hozzájárultak a közfoglal-
koztatás értékteremtéséhez. 
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Kihelyezett ülés

Hálózatmosatás 

Ároktakarítás megelőzésként

Új aszfalt, de már csak tavasszal

Megemlékezés mindenszentek napjánLeltárba vétel
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Országfásítás

Új gyümölcsös Méhkeréken

Nem is csoda, ha egy me-
zőgazdasági profi lú település 
kiemelt fi gyelmet szentel a 
környezetvédelemnek, akár-
csak Méhkerék. Számos 
intézkedés mellet az ön-
kormányzat évekkel ezelőtt 
nagyszabású fásítási prog-
ramba kezdett a településen, 
amelynek évről évre való 
bővítésére folyamatosan ke-
resik a településvezetők a 
lehetőséget. 

Első lépésként még csak 
a legfi atalabb méhkeréki 

lakosok családjai kaptak 
1-1 gyümölcsfát a gyermek 
születésének évében. Majd 
a közmunkaprogram kereté-
ben is egyre több gyümölcsfa 
beszerzése és ültetése történt 
meg. Idén már egy országos 
pályázatnak köszönhetően 
16 gyümölcsfából új gyü-
mölcsöskertet lehetett létre-
hozni, míg az országfásítási 
program keretében 30 lomb-
hullató facsemetét nyert el az 
önkormányzat. 

Az új csemeték a napokban 

érkeznek a településre, az ül-
tetésük szervezett módon fog 
megtörténni. A 15 korai ju-
har és a 15 magas kőris több-
sége közterekre kerül, míg 
lesznek példányok, amelyek 
az óvoda udvarát gazdagítják 
tovább. A csemetékből jutni 
fog a Dózsa téri és az egész-
ségház mögötti játszótérre, 
az iskolások új gyalogútja 
mellé és a piactér környéké-
re is. Aki szeretne részt venni 
a közösségi akcióban, Fekete 
Ágnes műszaki ügyintézőnél 
jelentkezhet.

Új gyümölcsöskertet ho-
zott létre az önkormányzat 
a Bălcescu utca 39/9. szám 
alatti telkén. A Nemzeti Bio-
diverzitás és Génmegőrző 
Központtól elnyert 16 facse-
metét ültették ide október 
utolsó napjaiban.

Az önkormányzat idén 

először vett részt az ún. Gyö-
mölcsész elnevezésű prog-
ramban, amelynek keretében 
a Kárpát-medencében régóta 
termesztett gyümölcsfajták 
megőrzését tűzték ki célul. 
Ebben a nemes küldetésben 
közreműködik Méhkerék az-
zal, hogy a sikeres pályázat 

keretében 4 batul, 1 bőralma, 
1 cigányalma és 1 egri piros 
almafát; 1 Nyári Kálmán, 1 
Clapp kedveltje és 1 piros 
Vilmos körtefát; 1 gönci 
magyar kajszit; 4 debreceni 
muskotály és 1 gömöri nya-
kas szilvafát ültetett. 

A csemetéket október 
28-án, Tápiószelén vette át 
Fekete Ágnes, polgármes-
teri hivatal munkatársa, sok 
hasznos fanevelési és gyü-
mölcstermesztési tanács 
kíséretében. Az ültetésre 
másnap került sor. Az önkor-
mányzat vállalta, hogy min-
dent elkövet a sikeres gyü-
mölcstermesztés érdekében, 
ha úgy hozza a szükség, a fák 
pótlását is vállalja. A hosszú 
távú cél, hogy a gyermekét-
keztetést helyben termelt, 
egészséges és értékes alap-
anyagokkal lehessen ellátni. 

FOGÁSZATI
RENDELÉS

Kedves Méhkeréki Lakosok!
A fogászati ellátás gördülékenyebb működé-
se érdekében kérünk mindenkit a követke-
zők betartására.
A rendelésen való megjelenés előtt telefonos egyez-
tetés szükséges (06 70 379-5929).
Akut esetek ellátására a rendelés első órájában van 
lehetőség (fájós fogak, húzás) 8:30-tól-9:30-ig.
Foghúzásra kizárólag délelőtt van mód, hogy a fel-
merülő problémákat időben orvosolni tudjuk.
A megadott időpontokban kérjük pontosan jelenje-
nek meg, illetve, ha a kapott időpont mégsem felel 
meg, azt kérjük jelezzék időben felénk.
Lázas, légúti panaszokkal (köhögés, orrfolyás) ne 
jelenjenek meg a rendelőben.
Hétvégén, ill. ünnepnapokon felmerülő akut pana-
szok esetében mindenkinek lehetősége van felke-
resni a békéscsabai fogászati ügyeletben lévő fog-
orvost, az aktuális ügyeleti beosztást megtalálják az 
interneten, valamint a méhkeréki egészségház ajta-
ján kinyomtatott táblázatban.

RENDELÉS IDEJE:
Szerdán és Pénteken 8:30-tól 16:00-ig

Együttműködésüket köszönjük!
Martyinné Dr. Patkás Orsolya fogorvos

Idén is megrendezzük a már hagyományos jótékonysági sütivásárt, 
amelynek bevételéből a Covid miatt édesapa nélkül maradt méhkeréki 
testvérpárt szeretnénk támogatni.

Összefogással sokat tehetünk, a közösen gyűjtött bevétel helyi 
gyerekek – egy 17 éves fi ú és egy 1 éves kislány – jövőjét teszi biz-
tonságosabbá.

Kérjük, csatlakozzon! Ha vállalja, hogy kerek vagy szögletes, 
hagyományos vagy reform, csokis vagy krémes, esetleg kelt vagy 
kevert, töltött vagy szórt, édes vagy sós süteménnyel bővíti a sütivá-
sár kínálatát, kérjük jelezze döntését december 1-ig Rossu Odettnél
(+36 70 643 6243). 

A felajánlásokat december 4-én,
szombaton 14–16 óra között várjuk a paplakásban. 

A jótékonysági sütivásár december 5-én
14 órakor kezdődik a művelődési házban. 

Segítsen, hogy segíthessünk!
JÓTÉKONYSÁGI SÜTIVÁSÁR

„A szív jósága olyan, mint a nap melege: életet ad.” 
Hálásan köszönjük Mindenkinek, aki idejét

és erejét nem kímélve sütit süt a gyerekekért!

ezzezzzzezzzzzükükük ük kk a ma ma ma már ár ár haghagaghaggyomyomyomyományánynyányos osss jótjótéé
őlőlőlőlő a Ca Ca Ca Covioviovivid md md md md iatiatiatiatt ét ét ét édesdesdesdee aapaapaapa nénéélkülkül
nnnnk tk tk tk tk ámámoámoáámogatgatgatatni.ni.ni.
okaokaokaokakaat tt t tt tt eheeheehetüntüntünt k, k, k,k a ka ka ka özöözöözösensens gygyűű
éveéveévevess fis fis fiúúú ésésés egyegyegyy 111 éveéveéves ks kkislisllányányá

eeeeegígígígg tstsstst enenenenee ,,,,, hohohohogygygygy ssssegegegítítítíthehehheh sssssssüü
KKKKKOOOOOONNNNYYYYSSSSÁÁÁÁGGGGGIIII SSSSÜÜÜÜÜTTTT

gggg ,,,, gygygyyg ggggg

ozzozzozzozzo on!on!on HaHaHaH vávávávállallallal ljaljaja, h, h, hogyogyogy kekekeer
rrrrefoefoefoeform,rm,rm, cscscsokiokiokiok s vs vs vagyagyag krkrk émeémemesss

szószózószórt,rtrt, édédédeseses vagvagavagy sy sy ósóss sütütü eméeméeménnn
kkkk jejejjelezlezl zezee döndöndöntéstéstését ét ét decdecdecembmbember er er 11

eeelalalajájánlnllásásokokokatatt ddecee emmmbeberr
–11–166 óróraa kököközözözötttt vváráá juuk k aa
oonynyn sáságigii ssütüttiviivásásár ddececemem
r r kekezdzdődőddikikk aa mművellődődésés


