Nagy a kihívás, de Méhkerék jövője a tét

Meghosszabbítva

Az ellátás folyamatos
A közszolgáltatásokat a
veszélyhelyzetben is folyamatosan biztosítja az önkormányzat a méhkerékiek
számára. A polgármesteri
hivatalban az ügyintézés
online módon zavartalan,
az anyakönyvi ügyeket pedig soron kívül, a hét minden napján személyesen is
lehet intézni.
Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az idősellátás pedig tovább bővült. A
hatósági házi karanténban
lévők mellett a 65 éven felüliek és a fogyatékkal élők
is kérhetik az önkormányzat segítségét.

Méhkerék mindent megtesz,
hogy helytálljon a veszélyhelyzetben is. A bajban azt keressük, hogy a magunk képességeivel, eszközeivel hogyan
tudjuk kezelni a felmerülő
problémákat. Ugyanakkor javaslatokkal fordulunk a döntéshozókhoz, és megragadunk
minden lehetőséget, forrást,
amit a lakosság javára lehet
fordítani.
A veszélyhelyzetben meghozott intézkedések azt a célt
szolgálják, hogy amennyire
csak lehet védjük a helyieket
és segítsük a mindennapjaikat.
Továbbá keressük a megoldást
a munkahelyeken, a vállalkozásoknál, a gazdaságoknál
kialakuló gazdasági problémák kezelésére. Az elmúlt
egy hónapban Méhkerék már
számos módon bizonyította,
hogy a helytállása, a helyiek
összefogása példaértékű. Önkéntesekkel
szájmaszkokat

varrtunk, a polgárőrök végzik
a közterületi fertőtlenítést, a
veszélyhelyzetben is folyamatosak és biztonságosak az
ellátásaink, zökkenőmentes az
oktatás, kiemelten ﬁgyelünk
a veszélyeztetett idős korosztályra, miközben javaslatokat
dolgozunk ki a fóliás zöldségtermesztés előállt problémáira, amelyek országosan is
alkalmazhatók lehetnek.
A napi feladatok mellett
előre tekintünk. Mivel a gazdasági nehézségek várhatóan
az élet minden területén megmutatkoznak, erre a kihívásra
is fel kell készülnünk. Ezért az
önkormányzati képviselőkkel
úgy döntöttünk, hogy áttervezzük az önkormányzat idei
költségvetését, kérve ebben az
intézmények közreműködését
is. A racionalizálás során elsődleges szempontunk, hogy
a közfeladatokat zavartalanul
ellássuk, az intézményeink

biztonságosan működhessenek, megőrizzük a munkahelyeket és a folyamatban lévő
beruházásokat
hiánytalanul
meg tudjuk valósítani.
A veszélyhelyzet további
védekezési feladatainak ﬁnanszírozásához pedig jótékonysági adománygyűjtést indítunk
számítva a jóérzésű lakosok
mellett a falunk sorsát szívükön viselő elszármazottakra is.
Ezekben az időkben a működést biztosító kollégák
helytállása, az egészségügyi
dolgozók
elkötelezettsége,
az itt élők fegyelmezettsége
biztos alapot jelent a jövőhöz. Köszönöm mindenkinek
a kitartást! Kérem, mindenki
nagyon vigyázzon magára és a
szeretteire!

Tát Margit

polgármester

MÉHKERÉK HOZZÁJÁRULÁSA A
KORONAVÍRUS ELLENI HARCHOZ

Legyen Partnerünk,
segítse Méhkerék erőfeszítéseit,
amelyeket az itt élők érdekében teszünk,
hogy csökkentsük a koronavírus-fertőzés
esélyeit, hogy megvédjük a falu lakosságát.
Adományával hozzájárulhat a további védőeszközök,
a közterületi fertőtlenítések, a segítségnyújtásra
szorulók ellátása és a további rendkívüli kiadások
biztosításához.
Felajánlását Méhkerék Önk. Járványelleni
védekezés számlájára:

11733175-15343769-10260016 utalhatja.

MINDEN FORINT SZÁMÍT.

Ziar periodic
al Primăriei
din Micherechi
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Méhkerék Község Önkormányzatának időszaki kiadványa

A kijárási korlátozást a
kormány a jelenlegi szabályokkal május 3-ig tartja
fenn. A kezdeti intézkedésekhez társult, hogy a dohányboltoknak is be kell
zárniuk 15 órakor, ill. a
piacokon a 65 év felettiek
vásárlási idejét a polgármesterek településenként
szabályozhatják. Szintén
a településvezetők dönthetnek a hétvégi szigorításokról, elsődlegesen a
közterületek használatával
kapcsolatosan. A további
hosszabbítással kapcsolatban minden héten, a szerdai kormányülésen hoznak
döntést

Méhkerék Község
Önkormányzata
Időszakos lapja
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A méhkerékiek hozzájárulása a központi
védekezéshez és az egészségügy megfelelő
eszközökkel való ellátásához

6 634 000 Ft
Méhkerék Község Önkormányzatának
2020. évi teljes gépjárműadó-bevétele
átutalásra kerül a járványalapba.
HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK MINDEN
KÖTELESSÉGTUDÓ MÉHKERÉKI ADÓFIZETŐNEK!
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Hírek
Korlátozás nélkül
A mezőgazdasági munkák
kivételt jelentenek a kijárási
korlátozás alól. Tehát mind az
ilyen célú beszerzések, mind a
munkavégzéssel kapcsolatos
bárminemű teendő és természetesen az áruszállítás is korlátozás nélkül elvégezhetők a
veszélyhelyzetben.
Online piactér
Piactér néven indított online felületet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azoknak a
tagjainak, akik kistermelőként
vagy élelmiszer-előállítóként
kereskedelmi mennyiségű termékkel keresik a kapcsolatot
kereskedőkkel, felvásárlókkal.
Az adatbázishoz folyamatosan
lehet csatlakozni a szükséges
adatlapok kitöltésével, melyeket a Méhkeréki Polgármesteri
Hivatalban lehet átvenni.
Online benyújtás
Május 15-ig lehet szankciómentesen benyújtani az
egységes kérelmeket (EK)
támogatási és vidékfejlesztési jogcímen. A kitöltési felület a Magyar Államkincstár
e-ügyintézés honlapján érhető el: https://e-kerelem.mvh.
allamkincstar.gov.hu/enter/index.
xhtml. A különböző támogatá-

si típusokról Méhkerék honlapján is találnak tájékoztató
anyagot az érdeklődők: http://
mehkerek.hu/feltolt/ek_tajekoztatok.pdf. Míg a Nemzeti Ag-

rárgazdasági Kamara oktatóvideókat készített a termelők
számára a benyújtást segítve:
https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/101574-ek2020-oktatovideo-sorozat-segiti-a-kerelembeadast. Természetesen

a falugazdászoktól is lehet
segítséget kérni, de a veszélyhelyzetre való tekintettel itt
most korlátozottak a lehetőségek. Elsősorban e-mailen és telefonon, vagy szükség esetén előre egyeztetett
időpontban javasolják felkeresni a szakembereket.
Méhkerék
vonatkozásában
elsődlegesen Stenszky Adrienn
falugazdász (+36 70 709-0633;
s t e n s z k y. a d r i e n n @ n a k . h u )
nyújt segítséget.
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Támogató ágazati intézkedések a termelésért

A veszélyhelyzet, illetve a
világjárvány gazdasági hatásai
elérték Méhkeréket is. A fóliás
zöldségtermesztés valamilyen
módon gyakorlatilag a falu
teljes lakosságának boldogulására hatással van. Ezért sem
hagyhattam szó nélkül, amikor a termelők és a felvásárók
egymás után kerestek meg azzal, hogy mi lesz vajon az idei
évvel. Ha nem lesz vásárlóerő,
akkor nem érdemes elkezdeni a szezont nehezményezték
– foglalta össze Tát Margit
polgármester a minisztériumi
egyeztetés előzményeit.
Az ágazat problémái összetettek, a munkaerő-hiánytól a
bérköltségekig, az import-hazai árversenytől a beszűkült
kereskedelmi lehetőségekig
sok mindent magukba foglalnak. Így a megoldást is legin-

kább komplexen lehet kezelni,
az agráriumon belül fókuszálva a fóliás zöldségtermesztésre. A problémák ismertetése
mellett ilyen komplex intézkedési terv-javaslattal kereste meg a településvezetés dr.
Nagy István (fotónkon balról)
agrárminisztert.
Az április 10-i egyeztetésen
több mindenről szó eset, a javaslatok egy részével már akkor egyetértett az ágazati vezető, míg volt olyan probléma,
amit újdonságként ismert meg.
Az egybevágó törekvések közül az új kereskedelmi csatornák feltárása és indítása, az
import áruval szemben a hazai
termék védelme és a foglalkoztatási nehézségek kezelése
indult el a megvalósítás útján
az egyeztető tárgyalás óta.
A járványhelyzet és annak

Hiteles információk:
https://koronavirus.gov.hu/
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gazdasági következményei elkerülhetetlenül érintik, sőt talán át is alakítják a fóliás zöldségtermesztést is, ám a gyors
reagálással még lehetőség van
néhány előrevetített probléma
megelőzésére is – vallják a
szakértők. – Közös álláspontunk, hogy a mezőgazdaság az
a biztos pont, amire alapozni
lehet a járvány után is, de óriási szerep és felelősség hárul rá
a veszélyhelyzetben is. Azzal
az üzenettel érkeztünk haza
Budapestről, hogy dolgozni
kell, csak ez biztosíthat jövőt
az ágazatnak és ezzel együtt
nekünk méhkerékieknek. A
zöldségágazattal szemben is
az az elvárás, hogy a legjobbat
nyújtsák minőségben és menynyiségben egyaránt – foglalta
össze a polgármester a méhkeréki érdekek képviseletében
folytatott tárgyalás lényegét.

Munkáltatói
kedvezmények
A fóliás zöldségtermesztésben
az egyik legnagyobb probléma
most a munkaerő hiánya, ﬁnanszírozhatósága. Túlnyomó részt
az egyszerűsített bejelentéssel
való foglalkoztatás a jellemző,
így az április második felében
bevezetett változások jelentős hatással bírnak. A növénytermesztésben az alkalmi és idénymunka
éves korlátja 180 napra változik.
Az alkalmi munka havi időtartama pedig 20 nap lett.
A másik lehetőség – bár ez független az ágazattól –, ami a munkaerő megtartását segíti. Azokra
a munkavállalókra kérhet bértámogatást a munkáltató, akik idén
március 11-én is állásban voltak
már. A kieső munkaidő felső határa most már 75 százalék, tehát a
ledolgozott idő napi 2 órára csökkenhet. Az ezen túli, ún. fejlesztési időhöz 50 százaléknyi bértámogatás igényelhető 3 hónapra a
benyújtáskor aktuális bér alapján.
A támogatási igényt a https://nfsz.
munka.hu/ holnapon lehet benyújtani.

Pályázat

A Magyar Falu Program
keretében az „önkormányzati
tulajdonú utak felújítása” kiírásra Méhkerék 27,5 millió
forint összértékben nyújt be
támogatási kérelmet. Az önkormányzati képviselők úgy
döntöttek, hogy a Szabó Pál,
a Bajcsy-Zsilinszky és a Váci
utca aszfaltozására pályázik a
község. Ez összesen 720 méter
hosszan jelentheti az utcák szilárd burkolattal való lefedését

Foglalkoztatás
Bár közfoglalkoztatásban
dolgozni alapvetően csak ugródeszkát jelent mindenkinek,
aki hosszút távon keresi a helyét a munkaerő-piacon, átmenetileg mégis jól jön a lehetőség. Különösen nagy szükség
van rá most, amikor a veszélyhelyzet miatt bevezetett
intézkedések több szférában a
munkahelyek megszűnéséhez
vezettek. A méhkeréki önkormányzat igyekszik mindenkinek lehetőséget találni a közfoglalkoztatási programban,
akinek ez jelentheti ma a megoldást a jövedelemszerzésre.

Méhkerék Község Önkormányzat
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Átadhatják az óvoda fenntartását

Polgármesteri
intézkedések

A Méhkeréki Román Nemzetiségi Önkormányzat március utolsó hetében kezdeményezte a Méhkeréki Román
Nemzetiségi Óvoda fenntartói
jogának átvételét a települési
önkormányzattól.
A fenntartóváltásnak két
fontos célja van. Az egyik,
hogy hosszú távon biztosítsák
az óvodában mindenki számára a nemzetiségi nevelés és
oktatás lehetőségét, valamint
annak személyi és eszközfeltételeit. A másik pedig, hogy
a minőségi munkához és környezethez nemzetiségi önkor-

mányzatként összehasonlíthatatlanul több forrást tud majd
biztosítani az új fenntartó. Ezzel a szakmaiság megőrzése
mellett a szükséges fejlesztésekre is több fedezet jut hoszszú távon.
A testületi határozattal a folyamat elindult a maga útján.
Azóta támogató döntést hozott
a települési önkormányzat, az
óvodai nevelők, a dolgozók és
a szülői közösség. A megyei
és az országos román önkormányzat hozzájárulását kell
még beszerezni a fenntartóváltás realizálásához.

ÓVODAI GYERMEKFELÜGYELET
A Méhkeréki Román Nemzetiségi Óvodában a rendkívüli szünet
ideje alatt is lehetőség van gyermekfelügyeletet kérni az óvodások
számára.
Munkanapokon, alaposan fertőtlenített környezetben
igény szerint, legfeljebb 5 fős csoportokban
foglalkoznak az óvónénik a gyerekekkel.
Az igényeket előzetesen legalább az
előző munkanapon telefonon lehet
jelezni Szabó Ágnes jegyzőnél:
+36 70 459 1942.
A szolgáltatás igénybevételét a
kijárási korlátozás sem akadályozza.

Ezer betegre készül a kórház

A Békés Megyei Központi
Kórház is kijelölt járványügyi
kórház, ezért április 15-től
számos változást vezettek be
a gyulai Pándy Kálmán Tagkórház ellátásaiban. Az intézményt felkészítik arra, hogy
legalább ezer koronavírusos
beteget tudjon ellátni, akár 300
lélegeztető gép is rendelkezésre álljon. Az intézkedések
egyaránt érintik a fekvő- és

sel.
A kórházak területén a közlekedési rend is megváltozott.
Gyulán a betegek gyalogosan és járművel is kizárólag a
Semmelweis utca felőli bejáraton léphetne be. Békéscsabán pedig, a Réthy Pál Tagkórházba a Gyulai út felől, a
sebészeti tömb auláján keresztül lehet megérkezni. Mindkét belépési helyen előzetes,
ún. triage-t végeznek, ennek
keretében érintésmentes hőmérővel ellenőrzik a belépők
testhőjét. A látogatási tilalom
változatlanul minden kórházi
egységben érvényben van.
További részletekről a kórház
honlapján lehet tájékozódni:

a járóbeteg-ellátást. A gyulai
kórházépületből a legtöbb fekvőbeteg-ellátó osztályt áttelepítették Békéscsabára, ezek
ellátását szükség esetén itt lehet igénybe venni.
A gyulai kórházépületben
maradt a sürgősségi ellátás
(SBO), a fertőző osztály, az
onkológia, a gyermek- és csecsemőosztály, a szív katéteres
laboratórium. Az aktív tüdőgyógyászat a régi tüdőkórház
(Gyula, Sitka u. 1.) épületébe
került. A kórház ellátási területéhez tartozó járóbetegek a
szakrendeléseket a Rendelőintézetben (Gyula, Dob u. 3.)
vehetik igénybe április 20-tól
indokolt esetben, beutalóval
és előzetes időpontegyeztetés-

https://bmkk.eu/informacio/
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A veszélyhelyzet idején, a
rendkívüli jogrendnek megfelelően a képviselő-testület
jogkörét átvéve a polgármester határozatokkal irányítja a
települést.
Méhkeréken 2020. április
7. és április 21. között 6 polgármesteri határozat született.
Ezek közül több is kapcsolódik a veszélyhelyzet kezeléséhez.
Többek között úgy határozott a polgármester, hogy a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által az
önkormányzatok rendkívüli
támogatására kiírt pályázaton
Méhkerék is indul. A pályázatot április 10-ig kellett benyújtani, döntés csak később
várható.
Járvány elleni védekezés
címmel elkülönített bakszámla nyitását rendelte el a
polgármester az önkormányzat számlavezető bankjánál.
Mivel elhúzódó védekezési
feladatok várnak a településre, Méhkerék vezetése bízik
a kölcsönös teherviselés lehetőségében, és számít a különböző üzleti partnerek és
helyiek segítségnyújtására. A
felajánlásokból érkező forrást
a kizárólagos cél érdekében
elkülönítve kezelik.
Az önkormányzati intézmények vezetőit is felkérte a
polgármester az idei gazdálkodás racionalizálására a biztonságos működés érdekében.
Mindemellett az önkormányzat teljes idei költségvetésének
felülvizsgálatát rendelte el. A
cél megőrizni a közfeladatok
ellátásnak biztonságát és folyamatosságát, megtartani a
munkahelyeket, zavartalanul
működtetni az intézményeket,
és megvalósítani a folyamatban lévő pályázatokat.

Aktuális méhkeréki
információkért ﬁgyelje a
Micherechi Méhkerék Község
és
Tát Margit polgármester
Facebook-oldalát.
Ha kérdése van írja meg a
kerdes@mehkerek.hu
e-mail címre.

Méhkerék Község Önkormányzat
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MEGELŐZÉS
Fontos tudni, hogy a koronavírus (az inﬂuenzához hasonlóan) cseppfertőzéssel terjed
A koronavírus ugyanúgy terjed, mint az inﬂuenza, cseppfertőzéssel, vagyis az orrból vagy szájból
származó apró cseppeken keresztül terjed emberről emberre. A vírus tehát köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe. Ezért is fontos több mint 2 méter távolságra maradni a megbetegedett személyektől és betartani az alapvető higiéniai szabályokat, mert azzal megfertőződhet
valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér, majd a szeméhez, orrához
vagy szájához nyúl.
TANÁCSOK A BOLTI BEVÁSÁRLÁSHOZ VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉN
Aki beteg, ne menjen közösségbe, így élelmiszerüzletbe se, ez a legfontosabb.
Akinek muszáj boltba mennie, sokat tehet az egészségéért, ha ﬁgyel az alábbi szempontokra:
1. Írjunk bevásárlólistát! A boltban és ezzel a közösségben tartózkodás idejét rövidíthetjük
le azzal, ha tudjuk, mi kerüljön a kosarunkba, mire és milyen mennyiségben van valóban
szükségünk.
2. A mostani helyzetben alapszabály, hogy nem kell naponta a boltba járni! Gondoljuk végig, mit szeretnénk a héten főzni (reggeli, ebéd, vacsora), és kizárólag az ezekhez szükséges alapanyagokat vásároljuk meg!
3. Mielőtt elindulnánk a boltba, mossuk meg alaposan a kezünket, vagy használjunk fertőtlenítőszert. Jelenleg az üzletekben is javasolt kézfertőtlenítő-szert kihelyezni a vásárlótérbe, vegyük igénybe őket!
4. Az üzletben csak olyan csomagolt árut vegyünk le a polcról, ami szennyeződésektől
mentes. Különösen fontos, hogy csak azt a terméket fogjuk meg, amit végül a kosarunkba is teszünk. A csomagolatlan termékeknél fokozottan ügyeljünk a kihelyezett mérő- és
fogóeszközök helyes használatára. Az ilyen termékeket úgy csomagoljuk el, hogy ne
szennyezhessék a kosarunkban lévő többi árucikket.
5. Az üzletben igyekezzünk megtartani az 1-2 méteres távolságot a többi vásárlótól és a
dolgozóktól. Ez különösen fontos sorban állás közben. Fizetéskor részesítsük előnyben
az önkiszolgáló pénztárakat. Ahol erre nincs lehetőség, ott a pénztárossal szemben is
törekedjünk megtartani az 1 méteres távolságot. Készpénz helyett válasszuk a bankkártyás ﬁzetés lehetőségét. Ha mégis készpénzhez nyúlunk, utána fertőtlenítsük le kezünket.
6. Hazaérve első dolgunk az alapos kézmosás legyen, utána kezdjünk neki a megvásárolt
termékek elpakolásának.uszit, a baráti ölelést tanácsos mellőznie.
Készült a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal ajánlása alapján
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