
A veszélyhelyzet ideje alatt 
számos új feladatot kellett 
elvégezni Méhkeréken is, 
ugyanakkor a megkezdett és a 
tervezett fejlesztések folyama-
tában megvalósulnak.

A napokban a 42153-as jelű, 
Méhkerék belterületén átve-
zető állami út második sza-
kaszával folytatódik a „főút” 
felújítása Méhkeréken. Május 
végére elkészült a Kötegyán–
Sarkad főutat a faluval össze-
kötő rész burkolatfelújítása. A 
munkálatok ugyan sok kelle-

metlenséggel jártak, de a teljes 
szélességben elkészült mi-
nőségi aszfaltozás ezért min-
denkit kárpótol. Most pedig 
a belterületi rész következik. 
Mind a kivitelezést koordiná-
ló Magyar Közút Nonprofi t 
Zrt., mind pedig a kivitele-
zők törekszenek arra, hogy a 
téli leállás előtt befejezzék az 
összes munkálatot. A mintegy 
hatszázmilliós értékű beru-
házás eredményeként közel 5 
kilométer hosszan, teljes szé-
lességben minőségi burkolatú 

úton lehet megközelíteni és 
áthaladni Méhkeréken. 

A főút mellett több utcá-
ban kezd útépítésbe az ön-
kormányzat. A Magyar Falu 
Program keretében tavaly 
elnyert 28,5 millió forint biz-
tosít fedezetet aszfaltozásra a 
Napfény utcán a főútról való 
leágazásánál, és a Bartók Béla 
utcán a Bocskai irányából a 
József Attila felé haladva. A 
fejlesztés keretében 548 mé-
ter vadonatúj szilárd útbur-
kolat készül el. A kivitelezés 
szintén a napokban kezdődik. 
Az Árisz Kft. tulajdonosával, 
Iszály Györggyel (képünkön) 
május második felében írta alá 
a szerződést az önkormányzat. 

Már a folytatásra is vannak 
tervek, a Magyar Falu Prog-
ram keretében az „önkormány-
zati tulajdonú utak felújítása” 
kiírásra Méhkerék 27,5 millió 
forint összértékben nyújtott be 
támogatási kérelmet. A követ-
kező lépcsőben a Szabó Pál, 
a Bajcsy-Zsilinszky és a Váci 

Nehéz időszak, komoly 
korlátozások, jelentős plusz 
feladatok és nem utolsó sor-
ban még a hatásukat ezután 
éreztető változások vannak 
mögöttünk. Méhkerék ebben 
a helyzetben is példamutatóan 
helyt állt. Bizonyítja ezt, hogy 
a szolgáltatások és ellátások a 
veszélyhelyzetben is töretle-
nül biztosítva voltak mindenki 
számára, a járványügyi hely-
zetben felmerült feladatokat 
pedig maradéktalanul elláttuk. 
A legfontosabb pedig, hogy 
Méhkeréken mindezidáig nem 
volt áldozata a koronavírus-
nak.

Most pedig már újra műkö-
dik minden vendéglátóhely. 
A játszótér és sportpark heti 
rendszeres fertőtlenítés mellett 
korlátlanul várja az érdeklődő-

ket, a kikapcsolódási lehetősé-
geket a fi atalokra gondolva 
két focikapuval bővítettük. A 
hivatalokban ismét előtérbe 
került a személyes ügyfélfoga-
dás. Az egészségügyi ellátások 
már nem csak helyben vehe-
tők igénybe, a szakrendelések 
bejelentkezés után, a kórházi 
vizsgálatok, műtétek előzetes 
egyezetetést követően érhetők 
el. Folytatódnak a szűrőprog-
ramok és a kötelező oltások. 
Rendezvényeket továbbra is 
korlátozottan lehet tartani, de 
a temetés és az esküvő után 
júniustól engedélyezett a 200 
fős lakodalom. A szabadság 
érzése mellett azonban a gaz-
daságot ért károkat is érezzük. 
Ezért többek között bővítettük 
a közfoglalkoztatotti keretet, 
így, aki elveszítette a munká-
ját, az önkormányzattól átme-

neti segítséget kérhet. 
Ugyanakkor a szakemberek 

szerint a vírus nem tűnt el, 
ezért továbbra is azzal a fe-

lelősséggel és komolysággal 
kell vigyáznunk egymásra, 
amivel az eddigi eredménye-
inket elértük.
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Lépésenként oldják fel kor-
mányzati szinten a korlátozá-
sokat, amelyeket a március 11-
én kihirdetett veszélyhelyzet 
követelt. Előző megjelenésünk 
óta a vidék után Budapest is 
„felszabadult” a kijárási kor-
látozás alól, a jövőben pedig 
a főváros általában kéthetes 
„csúszással” követi a megyei 
könnyítéseket.  

Az már biztos, hogy a tanu-
lók a digitális tanrend szerint 
fejezik be a tanévet. Ugyanak-
kor június 2-től akár oktatási, 
fejlesztési céllal is tarthatnak 
számukra foglalkozásokat az 
iskolák. Június hónapban a 
felügyeletet is biztosítani kell 
a tanulók számára ott, ahol 
erre igény van. 

A veszélyhelyzet és a kü-
lönleges jogrendi állapot végét 
jelentheti az a törvényjavaslat, 
amit a kormány terjesztett a 
témában a parlament elé. Bár 
a döntéshozatal visszakerül 
az országgyűléshez, számos 
intézkedés tovább hatályos 
maradhat, ami a járványügyi 
ellátásokat, a gazdasági be-
avatkozásokat és a hivatalos 
ügyek eljárásrendjét szabá-
lyozza.

 Útfelújítás: egymásra épülő fejlesztések

Méhkeréken is enyhülnek a korlátozások

Átszabott korlátozások
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Tát Margit polgármester és Ruzsa Anna iskolaigazgató a játszóteret ellenőrizték

folytatás a 2. oldalon
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A veszélyhelyzet idején, a 
rendkívüli jogrendnek meg-
felelően a képviselő-testület 
jogkörét átvéve a polgármes-
ter határozatokkal irányítja 
a települést. Méhkeréken 
2020. május 26-ig összesen 
49 polgármesteri határozat 
született. Ezek közül több is 
kapcsolódik a veszélyhelyzet 
kezeléséhez. 

A legfrissebb döntések 
között szerepel, hogy a pol-
gármester az óvodában visz-
szavonta a rendkívüli szüntet 
május 22-én. Így az óvoda a 
következő munkanaptól, azaz 
2020. május 25-től a normál 
működési rend szerint üzemel. 

A járványhelyzetre való te-
kintettel a polgármester hatá-
rozatban rögzítette, hogy az 
idei nyárra tervezett XVIII. 
Uborkafesztivál elmarad. 

A piac nyitva tartási rendjét, 
illetve azon belül a 65 éven 
felüliek elkülönített idősávját 
szintén határozat rögzíti. Ezek 
szerint a piacon továbbra is 
9–12 óra között az árusokon 
kívül kizárólag a 65 év feletti-
ek tartózkodhatnak.

A különböző felekezetek 
közül a Magyarországi Bap-
tista Egyház Méhkeréki Gyü-
lekezete tér vissza utolsóként 
a jól ismert gyülekezeti házba. 
Május 31-én 10 órakor lesz az 
első találkozó, és a következő 
héttől már a megszokott rend-
ben tartják a hitéleti alkalma-
kat. 

A templomban és más kö-
zösségi terekben minden fe-
lekezetnél hangsúlyosan fi -
gyelnek a higiéniai szabályok 
betartására, az idősek védel-
mére és a rendszeres fertőtle-
nítésre.

Az MLSZ Békés Megyei 
Igazgatósága felkérte a Méh-
keréki Sportegyesületet, hogy 
a 2020/2021-es idényben ne a 
megyei III. osztályba, hanem 
közvetlenül a megyei II. osz-
tályba nyújtsa be nevezését. 
A megtisztelő felkérésről és a 
továbbiakról az egyesület ve-
zetése a jövőben fog dönteni.

Első lépésként az edző, 
Cserháti mester arról egyez-
tetett a játékosokkal, hogy 
tervez-e valaki távozást. A 
csapattagok közül senki sem 

jelzett ilyen szándékot. Az 
egyesület vezetése készülve az 
új szezonra 3-4 játékos leiga-
zolását tervezi, akik magasabb 
osztályból érkezhetnek a csa-
patba. Ugyanakkor nem sze-
retnének jelentős átalakulást a 
keretben. „Bízok a fi úkban és 
bízok egy eredményes folyta-
tásban” – fogalmazott a csapat 
közösségi oldalán az edző. 

A döntésekről és a pontos 
információkról hamarosan 
várható tájékoztatás.

Útfelújítás: egymásra épülő fejlesztések

Újra a helyükönPolgármesteri 
intézkedések

Magasabb osztályt céloznak

Aktuális méhkeréki információkért fi gyelje a
Micherechi Méhkerék Község és Tát Margit

polgármester Facebook-oldalát.
Ha kérdése van írja meg

a kerdes@mehkerek.hu e-mail címre. 

utca aszfaltozását tervezi a 
község. Egy sikeres pályázat 
újabb 720 méter hosszan biz-
tosítja az utcák szilárd burko-
lattal való lefedését. 

A kivitelezés alatt álló sza-
kaszok és a tervek évtizedek 
óta nem látott mértékben já-
rulnak hozzá a község fejlesz-
téséhez. A településvezetés 
meggyőződése szerint a he-

lyiek kényelme mellett a gaz-
dasági fejlődés egyik záloga 
is az, hogy milyen minőségű 
közlekedést biztosít a telepü-
lés a vállalkozóknak. 

Az elnyert támogatások 
mellett Méhkerék saját erőből 
is újít fel utat. Az állapota mi-
att ugyanis szükségessé vált a 
015/3 hrsz.-ú betonút újraépí-
tése. Ez a szakasz gyorsabb 
elérést biztosít a határátkelő- höz, ugyanakkor használha-

tatlanná, helyenként életve-
szélyessé vált. Mivel ez az út 
önkormányzati tulajdonban 
van, sajnos a Magyar Közút 
nem végez rajta munkálatokat. 
Ugyanakkor köztudott, hogy 
évtizedek óta nem javították, 
az állapota folyamatosan rom-
lott. 

A munkálatok május végére 
elkészültek. Új beton burko-
latra mintegy 30 méter hosz-
szan, a vasúti átkelő után, a 

volt mázsaháztól a 4251-es 
jelű állami közúthoz való csat-
lakozásig volt szükség, teljes 
szélességben. A beton teljes 
megkötéséig a forgalomtere-
lés a 4251-es közútra irányít-
ja az erre közlekedőket, tehát 
egy kis kerülővel lehet most 
eljutni a határhoz, ha Újsza-
lonta felé hagyjuk el a falut. 
A befejezés után azonban egy 
jól járható betonfelületen lehet 
errefelé közlekedni.

folytatás a 1. oldalról

Az Alföldvíz Zrt. 2020. június 
6-ig, naponta 8 és 16 óra között 
tisztítja a méhkeréki szennyvízcsa-
torna-rendszert. 

Arra kérik az ingatlantulajdo-
nosokat, a telekhatáron belül 

vegyék le, hogy a mosás során a 
magas nyomás távozni tudjon a 

 
A szolgáltató a munkálatok 

-
ködését, míg az esetleges kellemet-
lenségek miatt türelmet és 
megértést kér. Probléma esetén 
06-80-922-333
számot lehet hívni.

CSATORNATISZTÍTÁS
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A Méhkeréki Román Nem-
zetiségi Óvoda a veszélyhely-
zet idején, alkalmazkodva az 
aktuális szabályokhoz min-
dent megtett az oktató-nevelő 
munka folyamatoságáért és a 
gyerekekkel való kapcsolat-
tartásért, valamint az ellátás 
biztonságáért. Mindeközben 
az intézmény komoly változá-
sokon megy keresztül: május 
25-től újra kinyitotta kapuit 
minden óvodás előtt, augusz-
tus 1-től új vezetője, míg szep-
tember 1-től új fenntartója 
lesz. 

A korlátozások vidéki felol-
dásával az óvoda május 25-től 
tért vissza a megszokott mű-
ködési rendhez. Tehát külön 
igazolás nélkül fogadják az 

ovisokat, bár a higiénés szabá-
lyok betartására és a gyakori 
fertőtlenítésre fokozottabban 
fi gyelnek. A tanév végére és 
a nyárra nézve azért van még 
néhány változás. Így például 
a ballagás sem lesz hagyomá-
nyos, idén kevesebb résztve-
vővel, a biztonságos személy-
közi távolságokat betartva 
búcsúztatják el az iskolába 
indulókat június 5-én. A nyári 
időszak vonatkozásában is van 
változás, idén nem lesz „leál-
lás” a nyáron, hiszen a kollé-
gák minden takarítási, fertőt-
lenítési munkát elvégeztek a 
rendkívüli szünet idején. 

Régi-új óvodavezetőként 
augusztus 1-től Ruzsa János-
né Flórika koordinálja és irá-

nyítja a méhkeréki apróságok 
nevelését, fejlesztését. Ruzsa 
Jánosnét nem kell bemutatni 
a méhkeréki közösségnek, hi-
szen tíz éves vezetői gyakor-
lattal és közel negyven éves 
szakmai tapasztalattal rendel-

kezik. A mostani szülők között 
is vannak, akiknek az óvóné-
nije volt. Az óvodavezetésben 
folytatja tovább munkáját Per-
diné Netye Mária is, aki már 
hónapok óta óvodavezető-he-
lyettesként felel az intézmény 
vezetéséért. Nyár végétől már 
a szakemberpáros közös erő-
vel folytatja a munkát.

A szakmai irányítás átalaku-
lása után, szeptember 1-től a 
Méhkeréki Román Nemzetisé-
gi Önkormányzat lesz a fenn-
tartója az intézménynek. A 
fenntartóváltás folyamata még 
márciusban kezdődött, és bár 
a döntések sora május 6-án, 
a Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzatának 
hozzájárulásával lezárult, az 
átadás-átvétel és az új fenn-
tartó felkészítése a feladatra 
folyamatos. A nyár végére ter-
vezett változások célja, hogy 
az eddig elért magas szakmai 
színvonalat megtartva az ovis 
gyerekek számára még több, 
új lehetőséggel, a nemzetiségi 
hagyományok és nyelv átadá-
sának új eszközeivel folytat-
hassa a fejlesztő munkát az 
óvoda.

Óvoda: stabil működés folyamatos változások mellett 

ORVOSI RENDELÉSEK

betartása mindenki számára 

Az egészségügyi ellátásokat

Háziorvos: +36 66 277 744

Fogorvos:  

ebédet
biztosítjuk

(nincs kiszállítás, mint 
eddig, hanem személyesen kell 
elmenni az ételért).

POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS
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A közösségi együttműködés szabályainak
betartását továbbra is ellenőrzik, a szabályszegők

pedig bírságra is számíthatnak.
• A közösségi tereken elvárás, hogy a másik embertől 

1,5 méter távolságot tartson mindenki. 

• Az üzletben – beleértve a gyógyszertárt is – vásár-
láskor és a tömegközlekedési eszközökön a szájat és 
az orrot el kell takarni. Igaz ez például a benzinkutak 
shop-jaira is. 

• Megmaradt a 65 év felettiek idősávja., ami továbbra is 
9–12 óráig tart. Ez igaz az élelmiszerboltokra, a pia-
cokra, a drogériákra, a gyógyszertárakra.

• Használhatók a játszóterek, ahol szintén fokozott vé-
delmi előírásokat szükséges betartani. Itt is meg kell 
tartani a távolságot, lehetőleg még a gyerekek között 
is. Figyelni kell arra, hogy a gyerekek ne vegyenek 
semmit a szájukba, és nem is adjanak egymásnak 
semmit. A megfelelő kézhigiéné a vírusterjedés meg-
előzésének legfontosabb eszköze, itt is érdemes 
gyakran kezet fertőtleníteni. 

• Kerüljük a zsúfolt helyszíneket!

Nyisztor Mihály és felesége, 
Éva (képünkön), a Nyisztor 
ABC tulajdonosai 2020. május 
10. napjával nyugdíjba vonul-
tak. A közel 5 évtized alatt sok 
minden történt, a bolt és vásár-
lói közössége megélt nehézsé-
geket és örömöket egyaránt. 
Voltak könnyebb és nehezebb 
időszakok, de jó néhány dolog 
állandó volt, mint például a 
vásárlók tisztelete, az igények 
minél teljesebb kiszolgálása, a 
segíteni akarás, az összetartás. 

A boltot a Callide-Trade 
Kft., Gábor Pálné Ágnes ügy-
vezető és párja Zoltán vette át. 

Megmaradt a vegyeskereske-
dés jellege, vagyis az élelmi-
szer mellett továbbra is lehet 
kapni többek között papír-író-
szert, rövidárut és műszaki 
cikkeket. Hétköznaponként 
6–18 óráig folyamatos nyitva 
tartással, szombatonként szin-
tén 18-ig várják a méhkeréki-
eket.  

A fejlesztés, bővítés, átalakí-
tás átmenetileg okozhat némi 
kellemetlenséget, ezért meg-
értést kérnek, minden változás 
a hosszú távú célokat, azaz a 
magas színvonalú szolgáltatás 
elérését szolgálja.

Nyisztor ABC-ből lett Alimentara Satului

A DIGI Távközlési és Szol-
gáltató Kft. fejlesztési tervei-
hez kérte Méhkerék együttmű-

ködését, hogy a legkorszerűbb 
LTE technológiához szüksé-
ges saját hálózatát kiépítse. 
Több körös egyeztetést kö-
vetően sikerült kiválasztani a 
megfelelő helyet. A felméré-
sek után a focipálya melletti 
önkormányzati tulajdonú in-
gatlanra esett a választás, a cég 
itt bérel 200 négyzetméternyi 
területet, amely alkalmas volt 
egy 30 méter magas adótorony 
felépítésére. 

A beruházás hozzájárul ah-
hoz, hogy a DIGI színvonala-
sabb szolgáltatást tud nyújtani 
a mobil hang- és adatforgalmi 
szolgáltatás területén is.

Torony épült 

A Könyvtár Házhoz Megy
A veszélyhelyzet idején sem kell lemondani

06 66 277 549 vagy
,

1.
2.

3.

Ha tanácstalan, könyvajánlóval segítünk a választásban,
kövessen bennünket Facebookon.

„Az olvasás – ha élvezetet okoz – segít élni.
Átélni és túlélni is.”

  (Vekerdy Tamás)

Méhkerék Község Önkormányzata
az eddig kiosztott szájmaszkokon túl továbbra is

ingyenesen biztosít szájmaszkot 
mindazoknak, akik ezt igénylik.

Igénybejelentés munkanapokon 8–14 óra között:
+36 66 277 760


