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Méhkerék Község Önkormányzatának kiadványa

Falinaptár az
újság mellé
A Méhkeréki Románok Egyesületének jóvoltából elkészült
a 2022. évi falinaptár, amely
nem csak a megszokott általános információkat tartalmazza,
de igen sok helyi eseményre,
fontos időpontra is felhívja a
ﬁgyelmet, ráadásul közérdekű
információkkal is szolgál. Aki
ﬁgyelmesen átnézi a mellékelt
naptárt, láthatja, hogy jelölve
vannak benne az ünnepek és
az azok miatt áthelyezett munkanapok, illetve pihenőnapok.
Továbbá megtalálhatja benne
az ortodox egyházi ünnepeket,
sőt még a nevezetes méhkeréki
évfordulókat is, mint például
Nyisztor György születésének
100. évfordulója, ill. a népművészet mestere elismerésének
50. évfordulója, és még a néptáncegyüttes alakulásának 75.
évfordulója is a jövő évben
esedékes. A naptár ugyanakkor
olyan, a mindennapi élethez segítséget nyújtó információkat is
tartalmaz, mint a kukaürítések
napja, illetve a hivatalban elérhető szolgáltatások, azok ügyfélfogadása, és az ügyintézők
elérhetőségei.

Újra közösségben ünnepel Méhkerék

Betartva a járványügyi előírásokat, ugyanakkor eleget téve
a lakossági igényeknek idén az
önkormányzat több szervezet
együttműködésével, a méltó ünnepvárás jegyében mind a négy

adventi hétvégére programsorozatot tervezett Mindenki
Adventje Méhkeréken címmel.
Az első vasárnapon, november
végén a kézműveskedés, az
adventi dekorációk készítése

Forgassák haszonnal!

Védjeggyel ismerték el Méhkerék munkáját
Méhkerék munkáját az Európai Kiváló Kormányzás Védjeggyel ismerték el a múlt hónapban. A minősítést november
közepén a Belügyminisztériumban vette át a község vezetése.
Az ünnepélyes átadást azonban
több hónapnyi munka előzte
meg.
Magyarországon idén először hirdették meg az Európai
Kiváló Kormányzás Védjegy
programot, amely az Európa
Tanács által szabályozott általános minőségi megjelölés, amit
azok a települések nyerhetnek

el, melyek a Jó Kormányzás
12 Alapelvét megvalósítva, bizonyítottan magas minőségű
közszolgáltatásokat
nyújtva
kormányoznak. A védjegy tulajdonképpen azt tanúsítja, hogy az
azt elnyerő helyi önkormányzat
az önkormányzás egy minőségileg magasabb szintjét érte el.
A meghirdetett lehetőségre Méhkerék júliusban adta be
jelentkezését. Ezt követően az
önkormányzat intézményeinek
és más közszolgáltatást nyújtó
szervezetek
szakembereiből,
illetve helyi lakosokból hét

munkacsoport alakult augusztus
elején. A munkacsoportok feladata az önértékelés és a lakossági kérdőívezés elvégzése volt.
Miközben a munkában részvevők alaposan megismerték és
feldolgozták az alapelveket, a
tudásanyag alapján információs
kiadványt készítettek és nyílt
napokon mutatták be a helyi
közszolgáltatások lehetőségeit az érdeklődőknek. Majd az
előírt lakossági kérdőívszámot
felülmúlva 300-nál is több helyi lakost kérdeztek meg. Végül
a munka részleteiből összeállt
pályázati anyagot határidőre
benyújtotta az önkormányzat
a bírálathoz, amelyről később
elismerően nyilatkoztak a szakértők.
A döntés hamar megszületett,
így Méhkerék képviselői – öt
másik magyarországi településsel közösen – büszkén vehettek
részt a Belügyminisztériumban
megrendezett eredményhirdetésen. A védjegyet két éven át birtokolhatja annak nyertese, utána
újra részt kell venni a minősítő
eljáráson annak megőrzéséhez.

kapta a főszerepet. Közben pedig a gyerekeknek szórakoztató
kikapcsolódást nyújtott a Prietenii Veseliei. A rendezvényt – a
kissé barátságtalan esős idő ellenére is – közös gyertyagyújtás
zárta a Szent István parkban felállított adventi koszorúnál.
A folytatásban, a második vasárnapon egy összetett programnak adott otthont a művelődési
ház. Az óvodások, iskolások és
néptáncosok műsorával párhuzamosan jótékonysági sütivásár
zajlott a közösségi térben. Hiszen az elesettek segítése több
éve hozzátartozik ehhez az ünnepkörhöz a településen. Ezúttal
ráadásul egy helyi család támo-

gatását tűzték célul a szervezők,
amihez nagyon sok segítséget
kaptak a sütemények felajánlóitól és a vásárlóktól egyaránt. Az
összegyűjtött adomány átadására a december 22-i ünnepi testületi ülésen kerül sor. A december
5-i rendezvényt Fuego koncertje, majd a gyertyagyújtás zárta.
Lapzártánkkor az adventi
időszak közepén járunk, így
még nem tudunk beszámolni a
harmadik vasárnapra tervezett
templomi koncert eredményéről, ahogy a 4. vasárnapra tervezett Colinda Est is még a közösség előtt áll – ennek meghívóját
újságunk 4. oldalán találják (A
Szerk.).
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Bölcsis nyílt
nap
Hamarosan megnyitja kapuit a méhkeréki bölcsőde
a Román Nemzetiségi Gondozási Központ intézményi
keretei között. A beiratkozás
lehetősége minden méhkeréki család előtt nyitott, aki
szeretné, hogy a 3 éven aluli
gyermeke ellátásban részesüljön. Azok számára, akik
szeretnének részletesen is
tájékozódni a lehetőségről,
találkozni, beszélni a gyermekgondozókkal,
megismerkedni a bölcsődei keretekkel, nyílt napot rendez az
önkormányzat december 17én pénteken 10 órától.

Téli szünet
A tanév rendje szerint idén
december 22-én kezdődik a
téli szünet az iskolákban és
2022. január 2-ig tart. Tehát
karácsony előtt december
21-én mennek utoljára iskolába a gyerekek, majd az
ünnepek után január 3-án
először. A központi iránymutatás csak az iskolákra vonatkozik, az óvodák folyamatos
munkarendben dolgoznak,
tehát a működésükben központi szünet nincs elrendelve.

Szünidei étkezés
A gyermekétkeztetés a téli
szünet idején is biztosított
Méhkeréken, így az ellátására jogosultak az oktatási-nevelési intézmények működésétől függetlenül is igénybe
vehetik azt. Az előzetes adatok szerint a téli szünet idején 3 bölcsis, 29 általános
iskolás és 12 gimnazista
részesül szünidei gyermekétkeztetésben. A gyerekek,
illetve szüleik december 22.
és 31. között, a szünetre eső
7 munkanapon 12 és 13 óra
között saját ételhordóban vehetik át az ételt a konyhán.

În așteptarea sărbătorilor de iarnă

La Grădinița Fermecată
am avut parte de o mulțime
de activități interesante săptămâna aceasta. În așteptarea
sărbătorilor de iarnă, am realizat o multe activități interactive , interesante și pe
placul tuturor. Cu spijinul
doamnei primar Margareta
Tat și al primăriei din Micherechi, copiii de la grădinița noastră au avut parte numai de zile cu bucurii!
Luni dimineață, după micul dejun, am avut prima
surpriză. În parcarea grădiniței ne-a așteptat trenulețul
de la Jula, care a plimbat
pe rând grupele de copii,
pe toate străzile satului. În
plimbările noastre, am cântat cântece de iarnă și am
salutat cu bucurie părinții,
bunicii și toți locuitorii care
ne-au așteptat în drum, să ne

audă cântând. Marți ne-a vizitat Moș Nicolae, preferatul
copiilor, care ne-a adus multe cadouri frumoase: jucării
pentru toate vârstele și dulciuri. Copiii l-au așteptat cu
poezii frumoase și cântece,
atât în limba română cât și
în limba maghiară. Moșul
ne-a lăudat și a spus că avem
copii cuminți și bine pregătiți și i-a plăcut programul
nostru. Marți a fost ziua cadourilor pentru cei mici. Și
domnul Berke Sandor s-a
întâlnit cu Moș Nicolae care
a trimis pachete pentru copii.
Miercuri am avut parte de
vizita bunicilor la grădiniță,
care ne-au învățat să facem
cozonaci. Bunicile noastre
sunt gospodine foarte pricepute și ne-au ieșit niște cozonaci foarte gustoși, cu nucă,
cu mac și cu ciocolată, din
care am mâncat cu poftă cu

Nemzetiségi támogatásból fejlődik az óvoda

A Miniszterelnökség 2022.
évi fejlesztési támogatásra
vonatkozó döntése alapján
a Méhkeréki Román Nemzetiségi Önkormányzat által
fenntartott Varázskert Román Nemzetiségi Óvoda 5,5
millió forint támogatásban
részesül. A döntésről szóló

támogatói okiratot személyesen Soltész Miklós államtitkár adta át a Parlamentben a
méhkeréki önkormányzat és
az intézmény vezetésének.
A parlamenti eseményen 67
köznevelési intézmény vehetett át támogatói okiratot,
érdekes információ, hogy

Adventi napok az óvodában
A
„Varázskert”
Román
Nemzetiségi Óvoda az NKULKP-1-2021/1-002183
pályázat keretein belül 400
000 forint támogatásban
részesült a Miniszterelnökségtől a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. kezelésében.
Programunk célja volt, hogy
gyermekeink megismerjék
azokat a téli ünnepkörhöz
tartozó szokásainkat, melyeket elődeink ránk hagytak
örökségül erősítve a nemzetiségi identitást és a nyelvápolást.

toții. Joi au venit mămicile la
atelierele de creație și lucru
manual, care împreună cu
micuții lor au făcut cele mai
frumoase aranjamente de
Crăciun. Mămicile noastre
s-au dovedit a ﬁ foarte talentate și creative și împreună
am petrecut o zi minunată!
Vineri a ajuns și mobilierul
nou în grupele din grădiniță,
așa că noi am avut parte de o
săptămână foarte frumoasă și
de copii fericiți!
Sperăm că atât mămicilor
cât și bunicilor le-a plăcut
timpul petrecut împreună și
abia așteptăm să ne întâlnim
și cu alte ocazii. Îi mulțumim
doamnei primar Margareta
Tat pentru că a făcut toate
aceste lucruri posibile și că
a fost alături de noi în ﬁecare zi. Doamna primar, vă
mulțumim pe această cale
pentru tot ceea ce faceți pentru grădinița noastră, pentru
atenția, interesul și sprijiul
acordat.
Copiii și cadrele didactice
de la Grădinița Fermecată vă
urează tuturor Sărbători fericite cu sănătate, fericire și
bucurii!
Simina Crăciun, profesor
de limba română

Egy háromnapos ünnepvárás keretében elevenítettük
fel a téli ünnepekhez kötődő
hagyományainkat, népszokásainkat. A programsorozat első napján kisvonattal
jártuk be a település utcáit
közösen a Mikulással, közben a kántálás hagyományát
gyakoroltuk a gyerekekkel.
A második napon a gyerekek
nagymamáikkal közösen készítették el a hagyományos
diós és mákos kalácsot. Jó alkalom volt ez az ünnepi énekek, kolindák gyakorlására,
és egyben felkészültünk a
szülők megvendégelésére. A

közöttük a méhkeréki óvoda az egyetlen, amely ebben
a körben támogatást nyert,
mint helyi román nemzetiségi önkormányzat által működtetett intézmény.
A fenntartó és az óvoda
közös döntése értelmében
az összeg mintegy feléből
különböző
programokat
szeretnének megvalósítani a
jövő évben mind a gyerekek,
mind a családjaik számára.
Mindemellett jelentős eszközbeszerzést terveznek a
minőségi környezet továbbfejlesztése érdekében.
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Ünnepi
programok
Méhkerék ünnepi programkínálatában minden korosztály számára szerepelnek események, kulturális,
közösségi megmozdulások
egészen karácsonyig. A Varázskert Román Nemzetiségi Óvoda december 17-én
14 órától tartja karácsonyi
műsorát a Duló György
Művelődési Házban. Ebben
az időpontban, azaz december 17-én 14 órakor irodalmi foglalkozás kezdődik a
könyvtárban az Adventi hangolódó című programsorozat
keretében. Ez alkalommal
a karácsony témáját a zene,
a versek és a rajzok segítségével járhatják körül a résztvevők. Ugyanezen a napon,
december 17-én 17 óráról a
Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános
Iskola alsósai, míg 18 órától
a felsősök mutatják be karácsonyi műsorukat a művelődési házban.
Az önkormányzat által koordinált Mindenki Adventje
Méhkeréken című programsorozat záró eseménye, a
Colinda Est december 19-én,
vasárnap 17 órakor kezdődik
a művelődési házban (részletek a 4. oldalon – A Szerk.).
Az egyházak közreműködésével megvalósuló hagyományőrző műsort követően,
18 óra körül kerül sor a 4.
gyertyagyújtásra a szemközti
Szent István parkban.
Az ünnepi időszak eseményeit a könyvtár zárja az
Adventi hangolódó a könyvtárban című programsorozatával. Az utolsó tanítási
napon, december 21-én 14
órától tizenéveseknek szerveznek beszélgetést arról,
mit mond számukra ez az
ünnep.

Hagyományőrző nap az óvodában

harmadik napon csoportonként kézműves foglalkozást
tartottunk, mely lehetőséget
biztosított a szülőkkel való
közös alkotásra, a gyerekek
érzelmi biztonságának erősítésére. A nap végén megvendégeltük a szülőket kaláccsal
és meleg teával.
A programsorozattal mind
a szülők igényeit, mind a nevelési programunkban hangsúlyos szempontokat meg
tudtuk valósítani.
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A
„Varázskert”
Román Nemzetiségi Óvoda a
NKUL-KP-1-2021/1-002342
pályázat keretein belül 300
000 forint támogatásban részesült a Miniszterelnökségtől a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. koordinálásával.
A hagyományőrzés a nemzetiségi identitás ápolásának
elengedhetetlen eleme ezért
is helyeztük erre a hangsúlyt
a program során. A hagyományőrző nap keretében kézműves foglakozások, nyílt
nap, sütés és egyéb gyermekprogramok valósultak meg

az óvodában. Bemutattuk és
tanítottuk a hagyományos bihari hímzési technikákat, és a
gyerekek ismerkedtek a tradicionális méhkeréki hagyományőrző ételekkel is, mint
a „rătyise vagy a cirigele”.
A tevékenységek remek lehetőséget nyújtottak a román
nyelv gyakorlására.
A programoknak köszönhetően, nemzetiségi létünk
óvodai nevelésünk mindennapjait is áthatja.
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Tüzelővel segít az önkormányzat

A képviselő-testület döntése értelmében ezen a télen
149 méhkeréki háztartás részesül tüzelőtámogatásban.
Ennek egy részét, pontosabban 26 család számára 2-2
mázsa barnakőszenet, teljes
mértékben az önkormányzat
saját költségvetéséből szerez be. További 123 háztartás számára belügyminisztériumi és önkormányzati
közös ﬁnanszírozásból jut
tüzelőtámogatás, kategóri-

ánként más-más mértékben.
A támogatott 862 mázsa barnakőszén pályázaton keresztüli odaítélésének ugyanis
szigorú
feltételrendszere
volt. A beérkezett kérelmeket a november végi ülésén
bírálta el a testület.
A hatályos döntés szerint a
szociális tüzelőtámogatásra
jogosultak közül 18 egyedül
élő háztartásonként 5 mázsa
barnakőszenet kap, a tartó-

Értékek a közfoglalkoztatásban
Étéktárba kerültek a közfoglalkoztatási
program
keretében előállított, megépített, elkészített helyi vonatkozásban jelentőséggel
bíró munkálatok és azok
eredményei. Az értéktár felállításához egészen 2013-ig
vissza kellett nyúlni, ugyanis az első kimagasló és ma
is nagy jelentőséggel bíró
munkálat akkor készült el.
Ez volt a mai Borszéki Tivadar tábornok tér kialakítása,
ami akkor pihenőparkként a
program keretében előállított térkővel és járdalapokkal
lett burkolva, és épült itt egy
fából készült ﬁlagória is. A
másik kimagasló érték, ami
ráadásul a közfoglalkoztatási program indulása óta
meghatározza a falu egyedi
arculatát, az a száraztészta.
A házi jellegű, adalékanyagoktól mentes, kiváló minőségű méhkeréki száraztésztát
egyre többen ismerik. Alapvetően ugyan a közétkeztetés
számára, helyi felhasználásra
készül, az adományok és különböző vásárok, kiállítások
révén már sokan találkoztak
vele, kóstolták és vásárolják

is. A Tésztaüzemben továbbá kiváló péksütemények
készülnek, amelyek szintén
egyedi értéket képviselnek.
Méhkerék estében nem maradhatott ki az értéktárból
a savanyúuborka és más, a
mezőgazdasági programban
előállított és feldolgozott
zöldségek savanyítása, a befőttek és lekvárok elkészítése sem.
Átmenetet képezve a mezőgazdasági program és az
ipari hasznosítás között, a
helyben termelt cirokból
készült seprű is bekerült az
értéktárba. Majd áttérve az
ipari termékek sorára az értéktárat gazdagítja a térkő és
az abból készült járdák is.
Végül maga az asztalosműhely, amely az idei évben új
helyen készült el.
A helyi közfoglalkoztatási
értéktár tehát elkészült, ennek összeállítását követően a
helyi értékek közül akár többet is beválaszthatnak a járási értéktárba, amely felmenő
rendszerben közvetíti a helyi
eredményeket a megyei öszszeíráshoz.

san beteg gyermeket nevelő
15 háztartásba egyenként 10
mázsa barnakőszenet szállítanak ki. A 65 év feletti
egyedül élők, mindösszesen 48-an, háztartásonként
5 mázsa tüzelőt kapnak. A
családban élő támogatottak,
azaz 23 háztartás egyenként
9 mázsa tüzelőre számíthat.
Abba a 2 háztartásba, ahol
gyermekét egyedül nevelő
szülő él 10-10 mázsa barnakőszén érkezik. A rendsze-

res gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 12 háztartás
egyenként 9 mázsa, míg a 3
vagy több gyermeket nevelő
4 támogatott család háztartásonként 10 mázsa tüzelőre számíthat. Egy személy
foglalkoztatást helyettesítő
támogatottként kap segítséget, az ő tüzelője 7 mázsa
barnakőszén.
A tüzelőtámogatás okán
megvásárolt több mint 900
mázsa barnakőszenet az önkormányzat pályáztatás útján
szerezte be. A legkedvezőbb
árat a Sarkadi Tüzép ajánlotta, így ez a cég a teljes menynyiség beszállítója. A vállalás teljesítése megkezdődött,
december 10-én az első 13
háztartásba már eljutott a
barnakőszén, karácsonyig
pedig minden címre megérkezik a támogatás.

Szociális Munka Napja
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Hulladékszállítás
Az ünnepek idején a megszokottól eltérően szállítja el
a kommunális hulladékot a
DAREH Bázis Zrt. Az első
változás karácsony előtt lesz,
szenteste napján ugyanis
nem lesz hulladékszállítás,
helyette december 23-án
csütörtökön ürítik a kukákat. A következő módosítás
pedig szilveszter napjához
kapcsolódik, ekkor szintén
nem lesz hulladékszállítás,
helyette azonban már 2 nappal korábban, azaz december 29-én, szerdán ürítik a
kommunálishulladék-gyűjtő
edényeket. Az adott napokon
a kukák ürítésének időpontja változatlan, azaz reggel 6
órára ki kell helyezni a hulladékgyűjtőket az utcára.
Január első hetétől visszaáll ismét a megszokott rend,
és péntekenként szállítja el a
cég a kommunális szemetet,
illetve január 13-án, csütörtökön ürítik a szelektív kukákat.

Új burkolat

November 12. a szociális
munka napja, amely jó alkalom arra, hogy ráirányuljon a
közvélemény ﬁgyelme azokra, akik az elesettekért dolgoznak. Magyarországon az
emberek közel egyharmada
küszködik olyan problémával, ami valamilyen szociális
gondozást igényel. Szociális
szakembernek lenni jóval
több, mint munka: szolgálat
ez a szó legnemesebb értelmében. Gyakorlói sajátos
tudás birtokosai, akik a támogatást, segítséget igénylők részére a konkrét, azonnali, olykor nélkülözhetetlen
segítségen túl technikákat,
módszereket is átadnak.
Minden év november 12én azoknak az elesettekért,
kirekesztettekért, támogatásra és segítségre szorulókért
dolgozó
szakembereknek
mondunk köszönetet, akik
felelősségteljesen,
áldozatkészen és nagy szakmai
alázattal végzik munkájukat. A társadalom fokmérője, hogy miként él együtt a
szegényekkel, hogyan gondoskodik a szegényekről,
a segítségre, támogatásra
szorulókkal. Az olykor életmentő, komoly krízishelyzeteket elhárító azonnali segítség mellett válságmegoldó,
konﬂiktuskezelő stratégiákat
is átadnak a rászorulóknak,
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ezzel is segítve a mindennapi
életben való boldogulásukat.
Őszinte megbecsülésünket fejezzük ki azoknak,
akik nap, mint nap hitükkel
és meggyőződésükkel azon
fáradoznak, hogy a rászorulóknak – legyen az gyermek,
felnőtt, időskorú, fogyatékkal élő, szenvedélybeteg,
pszichiátriai beteg, hajléktalan – az emberi méltóságot
tiszteletben tartva adják meg
a tőlük telhető legnagyobb
segítséget. A mostani, kihívásokkal teli időszakban
még inkább érezzük a szociális szféra fontosságát, az itt
dolgozók erő feletti munkát
végeztek és végeznek a koronavírus járvány idején.
Ennek fényében Méhkerék Község Önkormányzata,
mint szociális ellátórendszert
is működtető fenntartó a Román Nemzetiségi Gondozási
Központban november 12-én
egy ünnepi ebéd keretében
köszöntötte a szociális intézmény dolgozóit. Az ünnepségen jelen voltak a Központ
munkatársain túl a településen működő más szociális
szolgáltatók helyi vezetői is.
Bízunk abban, hogy egy új
települési hagyomány alapkövét tettük le ezzel az ünnepséggel.
Keresztes György

A helyi közfoglalkoztatási
program idei terveiben szerepelt, hogy a konyha épületének bejáratát és udvarát
a program keretében készült
térkövekkel megújítják. A
munkálatokra november közepén került sor. Ehhez a fejlesztéshez teljes egészében a
közfoglalkoztatási program
biztosította a szükséges alapanyagot és a munkaerőt is. A
megújult burkolat nem csak
a dolgozók, de az iskolások
és a konyhára érkező minden
ügyfél számára biztosítja
a balesetmentes, minőségi
közlekedést.

Átalakítás
Bár a hivatal udvarán
felépített géptároló eddig
is jó szolgálatot tett a településüzemeltetéshez és a
mezőgazdasági munkákhoz
elengedhetetlen gépek tárolása során, most a bölcsőde
épülete miatt átalakításra
szorult. A hatóságok ugyanis
az eddigihez képest nagyobb
védőtávolságot írtak elő a két
épület közé, ami miatt viszsza kellett bontani a géptároló szín egyik sarkát, majd
megerősíteni, stabilizálni az
így megmaradó szerkezetet.
A munkálatokat a közfoglalkoztatásban dolgozók határidőre elvégezték.

Méhkerék Község Önkormányzat

Ünnepi „ruhában” Méhkerék

Az önkormányzat munkatársai minden évszakban
igyekeznek az aktuális időszakhoz igazítani a falu központjának arculatát. Közeledve az adventi időszakhoz
már november végén ünnepi
„ruhába” öltöztették a központi tereket és a legforgalmasabb utcarészleteket. Sőt
ünnepi dekorációt kapott a
művelődési ház nagyterme,
a házasságkötő terem és az
óvoda közösségi helyiségei
is.

A Szent István parkban áll
idén ismét a falu nagy karácsonyfája, az adventi koszorú és a betlehem, no meg az
angyalkák és egyéb díszítő
elemek. A Borszéki Tivadar
tábornok teret „megszállták”
a manók, amelyeket akár a
falu látványosságainak is
lehet nevezni – más településekről is szívesen érkeznek
ide fotózkodni az aranyos
kis ﬁgurákkal –, de itt kapott
helyet a mézeskalácsházikó
és körös-körül ünnepi fény-
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Tésztaadomány a rászorulóknak

be borult minden. A hivatal
előtti utcaszakaszon a megszokott fénykapu várja a sétálókat és persze itt parkol
Mikulás szánja a teljes fogatával.
Aki még nem tette, annak
érdemes sétálni egyet a faluközpontban, különösen sötétedés után, amikor a díszek
még inkább csillognak és
villognak az ünnepi fényfüzérek megvilágításában.
Mindazokat, akik idén is
hozzájárultak ahhoz, hogy
a dekoráció elkészüljön, és
fenyőfát ajánlottak fel, köszönet illeti: Bordás Tibort,
aki a falu karácsonyfáját és
az óvodai fát ajánlotta fel,
Kozmáné Dúló Annamáriát,
akinek a fája a művelődési házat díszíti és Martyin
Lászlót, akinek a fenyőfája a
házasságkötő terem éke lett.

Már több éves hagyomány,
hogy Méhkerék tésztaadománnyal segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat
Alapítványának ünnepekhez
kapcsolódó jótékonysági akcióját. A jótékonysági szervezet ilyenkor hazai rászoruló családoknak segít szebbé
varázsolni a közelgő ünnepet elsősorban tartósélelmiszer-adománnyal. Karácsony
közeledtével az önkormányzat egy 60 kilogrammos
tésztacsomagot ajánlott fel a
rászorulókat segítve. A teljes
felajánlás helyben készült

el, a Tésztaüzemben dolgozók keze munkáját dicséri.
Az előzetes egyeztetésnek
megfelelően kiskocka, eperlevél, orsó és spagetti tészta
készült 15-15 kilogramm
mennyiségben, családi csomagokba porciózva.
A tésztacsomagot november 29-én helyben vette át
Kiss Tamás, az alapítvány
munkatársa. Tájékoztatása
szerint valamennyi adomány
még karácsony előtt eljut a
rászorulókhoz, elsősorban a
térségben.

Új facsemeték
Meghívó Méhkerék Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Ünnepi Ülésére
2021. december 22. szerda 11 óra
Házasságkötő terem
Az esemény rendhagyó módon az óvodások és az általános iskolások
ünnepi műsorával kezdődik, majd átadásra kerül a
jótékonysági sütivásárbólbefolyt adomány.
A képviselő-testület az év utolsó ülésén a tervezett napirend szerint
tíz előterjesztést tárgyal meg. A napirendek témái és a részletes
meghívó elérhető az önkormányzat weboldalán.
A testületi ülés nyilvános, a részvételre a mindenkori járványügyi
szabályok betartása mellett minden érdeklődőnek lehetősége van.
Tát Margit polgármester

Az önkormányzat sikeresen pályázott még tavasszal
az Országfásítási programba,
és ezzel 30 facsemetét és az
ültetésükhöz szükséges eszközöket, anyagot nyert el az
Agrárminisztérium által koordinált pályázaton. A facsemetéket november közepén
szállították Méhkerékre a
Körösvidéki Erdészet munkatársai. Majd az ültetést is
Szani Zsolt erdészetvezető
koordinálta november 17-én
a falu különböző pontjain.
Az Országfásítás keretében
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6 kőrisfát az iskolások új átjárójába, 5-öt a legkisebbek
játszóterére, az Egészségház
mögött, és további 4-et a Dózsa téri játszótérre ültettek
el az önkormányzat munkatársai. Szintén a szakember
segítségével lett elültetve 5
juharfa az óvoda udvarán, 4
a piactér mellett és további 6
a játszótéren. Ezzel az akcióval ismét jelentősen nőtt az a
zöldfelület Méhkeréken, ami
a lakosság kényelmét szolgálja.

