
Modern, akadálymentesí-
tett, fedett piac- és közösségi 
térrel gazdagodott Méhkerék 
a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program kereté-
ben. A projekt átfogó célja egy 
fenntartható, gazdaságélénkítő 
beruházás megvalósítása volt. 

Méhkerék Község Önkor-
mányzata első körben 61,8 
millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert a piac-
tér megépítésére, amit később 
szükséges volt kiegészíteni az 
építőipari árváltozások okán. 
A beruházás összértéke ponto-
san 70 479 273 forint, ennek 
fedezete 68 228 415 forint uni-

ós forrás, míg 2 250 858 forint 
saját forrás. 

A „Piac kialakítása Méhke-
réken a helyi termelők támo-
gatása érdekében” projekt ke-
retében 1000 m2 alapterületű, 
ezen belül 565 m2 beépített, 
fedett piactér jött létre, aka-
dálymentes közlekedési lehe-
tőséggel, önálló akadálymen-
tes mosdó-blokkal, továbbá 
20 darab mobil árusítóhellyel 
és parkolókkal. Az alapkőleté-
telre 2019 októberében került 
sor, ezt követően nagy ütem-
ben zajlott a kivitelezés. A be-
ruházás a veszélyhelyzet ideje 
alatt nem csak befejeződött, de 

ma már egy a szükséges enge-
délyekkel üzemelő piaca van 
Méhkeréknek. 

„Két évnyi szorgalmas mun-
ka, előkészítés, tervezés és 
számtalan adminisztratív aka-
dály van mögöttünk, melyeket 
az építésügyi hatóságokkal 
együttműködve sikerült meg-
oldani. Ma pedig már büszkén 
mondhatjuk: igényes piac- és 
közösségi tér szolgálja a méh-
kerékiek kényelmét, a szük-
séges kiszolgáló helyiséggel 
kiegészülve. Olyan, amilyet 
Méhkerék megérdemel. A he-
lyi piac kiépítésével vonzóbbá 
és élhetőbbé tettük települé-
sünket. Köszönjük minda-
zoknak – dr. Kovács József 
országgyűlési képviselőnknek 
és a Békés Megyei Önkor-
mányzatnak –, akik szintén a 
szívükön viselték a méhkeré-
ki fejlesztés sorsát, és minden 
támogatást megadtak a sikeres 
megvalósuláshoz. Kívánom, 
hogy a méhkerékiek örömmel 
és büszkén vegyék birtokba a 
szép új piacteret!” – fogalma-
zott Tát Margit polgármester 
július 23-án, az ünnepélyes 
átadás alkalmával.

A koronavírus-fertőzöttek 
száma napról napra nő a vi-
lágban és itthon is. A Johns 
Hopkin Egyetem adatai sze-
rint lapzártánk idején már több 
mint 23 millió 400 ezer fertő-
zöttet regisztráltak a világban, 
a halálos áldozatok száma 
pedig meghaladta a 800 ezret. 
Hazánkban a beazonosított 
fertőzöttek száma meghaladta 
az 5200-at, napi szinten 20-30 
fővel nő a számuk. Az aktív 
fertőzöttek száma 885 fő, az 
elhunytak száma pedig 600 
fölött van. 

Az országok fertőzöttsége 
és ezzel együtt a járvány terje-

dése eltérő. Az Operatív Törzs 
három kategóriába sorolja az 
országokat azok aktuális fer-
tőzöttségi szintjétől függően. 
A zöld országokba az utazás 
jelenleg korlátozás nélküli, 
míg a sárga országból 1 ne-
gatív PCR-teszt, a piros be-
sorolásúakból való hazatérés 
esetén pedig 2 negatív teszt 
szükséges ahhoz, hogy valaki 
mentesüljön a kéthetes karan-
tén kötelezettsége alól. A kor-
mányzati információk szerint 
szeptember 1. után tovább szi-
gorítják a rendszert, így nem 
érdemes az őszi időszakban 
külföldi utazást tervezni.

A COVID-19-el kapcso-
latos intézkedésekről, lakos-
sági javaslatokról indította 
újabb nemzeti konzultációját 
a kormány. A postán érkezett 
kérdőíveket augusztus 31-ig 
kitöltés után ingyenesen le-
het visszaküldeni. Aki pedig 
szeretne egyszerűsíteni a vé-
leményformáláson, akár on-
line is kitöltheti a kérdőívet a
https://nemzetikonzultacio.kor-
many.hu weboldalon.
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Június 18-án, azaz 98 nap 
után véget ért a veszélyhely-
zet és ezzel együtt a rendkívüli 
jogrend hazánkban. A világ-
járvány azonban továbbra is 
terjed és szedi áldozatait va-
lamennyi földrészen, így az 
országgyűlés döntése szerint 
itthon ún. járványügyi készült-
séget tartanak fenn, amelynek 
a járvány megfékezéséhez 
kapcsolódó intézkedéseit to-
vábbra is az Operatív Törzs 
készíti elő. 

Az intézkedések nyomán 
kötelező maradt a maszk hasz-
nálata az üzletekben, gyógy-
szertárakban és a tömegköz-
lekedésen. Az egészségügyi 
ellátások viszont korlátozások 
nélkül igénybe vehetők. Meg-
maradt annak a lehetősége, 
hogy a TAJ-szám ismeretében 
hozzátartozó is kiválthatja az 
e-receptet. A hivatalos ügyek 
intézése ismét történhet sze-
mélyesen, ugyanakkor a ve-
szélyhelyzet ideje alatt lejárt 
okmányok érvényességi idejét 
december 15-re módosították. 

Bár a zenés-táncos rendez-
vények továbbra is létszám-
korlátozással – maximum 500 
fő – tarthatók, a különböző 
sportbajnokságok az őszi sze-
zonban újra indulnak. Itthon 
utazni is lehet, de a külföldi 
utazást egyre kevésbé javasol-
ják, az adott ország besorolá-
sától függően pillanatnyilag 
karantén-következményekkel 
járhat. Szeptembertől újabb 
szigorítások jöhetnek, ezért ér-
demes fi gyelemmel követni a 
koronavirus.gov.hu híreit. 

Ideiglenes járványügyi 
menetrendet vezettek be a tö-
megközlekedési cégek a ve-
szélyhelyzet idején tapasztalt 
utasforgalom-visszaesés miatt. 
A méhkerékieket leginkábba a 
MÁV által hozott intézkedések 
érintik. A Kötegyán-Vésztő 
vasútvonalon ugyanis csupán 
2-2 vonatpár közlekedik, míg 
a menetrend szerinti egyéb 
járatokat pótlóbuszokkal és a 
távolsági járatokkal helyette-
sítik. Az aktuális menetrend a 
www.mavcsoport.hu oldalon 
található.

A fenntartó képviseletében 
eljáró Információs és Tech-
nológiai Minisztériumhoz 
fordultunk annak érdekében, 
hogy mielőbb helyre álljon a 
megszokott rend. Ez annál is 
fontosabb, mert a munkahe-
lyek újra indulása után szep-
tembertől az iskolások számá-
ra is fontos a közlekedés.

Elkészült a piac- és közösségi tér

Terjed a járvány világszerte Vélemény

Járványügyi készültség
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Szűk körű ünnepségen kö-
szöntötte az önkormányzat eb-
ben az évben Méhkerék aktív 
és nyugdíjba vonuló pedagó-
gusait, valamint a hivatás leg-
idősebb képviselőit. A június 
5-i ünnepségnek a művelődési 
ház adott helyet. 

– Köszönöm a pedagógu-
sainknak, hogy számíthatunk 
rájuk, hogy ott állnak a gyer-
mekeink mellett, segítik a 
szárnybontogatásaikat, neve-
lik és szeretik őket, gyarapít-

ják a tudásukat; és nem utol-
sósorban partnereink abban, 
hogy emberré neveljük őket. 
Mindezek mellett Méhkeré-
ken meghatározó szerep jut a 
pedagógusainknak abban is, 
hogy nemzetiségi identitásun-
kat, nyelvünket és kutlúránkat, 
hagyományainkat tovább örö-
kíthessük a gyermekeinkre. 
Az az életérzés, büszkeség és 
tudás, amivel példát mutatnak 
a hazai románságnak, a zálo-
ga annak, hogy a nemzetiségi 

tudatunk és értékeink még na-
gyon sokáig fennmaradhatnak 
– fogalmazott Tát Margit pol-
gármester. 

Az ünnepségen külön kö-
szöntötték azokat, akik egész 
pályájukkal mutattak példát, 
azaz a közösség legidősebb 
pedagógusait: Hodozsó János-
nét és Ruzsa Jánost, Martyin 
Mihályné dajkát. Ahogy Ho-
dozsó Jánosné mondta: „Ez az 
egyik legszebb hivatás, hogy 
a gyerekeket tanítsd, hogy 
minden törekvéssel a gyere-
keket segítsd, hogy tiszteljék a 
tanítóikat és a szüleiket. Bol-
dogság, hogy azok a gyere-
kek, akiket tanítottam, elérték 
a céljaikat.” Ruzsa János első 
generációs értelmiségiként 
vált tanítóvá: „1957-ben kezd-
tem a pályámat. Sok év eltelt. 
Hálás vagyok mindenért, rosz-
szért, jóért, amit ebben a kö-

zösségben megélhettem, de el 
kell mondanom, hogy csak a 
jót kell meglátni, és mindent 
el kell követnünk a falunk fej-
lődéséért, mindent meg kell 
tennünk, hogy a gyermekeink 
minél magasabbra juthassanak 
el.” – fogalmazott a köztiszte-
letben álló pedagógus. 

A települési ünnepségen 
megköszönték a nyugdíjba vo-
nulók áldozatos munkáját is: 
Martyinné Bajkán Arankának, 
Martyin Máriának és Petrusán 
Mihálynénak.

A méhkeréki ünnepségen 
túl, június 8-án kiváló peda-
gógiai munkája elismerése-
ként tankerületi dicséretben 
részesült a Méhkeréki Román 
Nemzetiségi Kétnyelvű Álta-
lános Iskolából iskola tanítója, 
Martyin Mária

A Méhkeréki Román Nem-
zetiségi Kétnyelvű Általános 
Iskolából június 12-én 8 ta-
nuló ballagott el. Az általános 
iskolát befejezve a lányok va-
lamennyien felvételt nyertek 
abba a középiskolába, ahol 
szándékuk szerint szeretné-
nek továbbtanulni. Azonban 
a nagybetűs élet felé haladva 

azt is érdemes látni, hogy a 
tudás, a tanulás, bár nagyon 
fontos pillér, nem elég az élet-
hez. Szükség van a szerető, 
óvó-védő környezetre, az értő 
fülekre és az érthető szóra. Így 
a fi ataloknak szóló üzenet: 
„Méhkerék visszavár”. A kö-
zépiskolai évekre jó tanulást 
kívánunk!

A Méhkeréki Román Nem-
zetiségi Óvoda nagycsoporto-
sai június 5-én vettek búcsút 
társaiktól, pedagógusaiktól, 
az intézménytől, ahol eddig 
nevelkedtek, hogy ősztől az 
iskolában kezdjék meg a ta-
nulmányaikat. Az otthon töl-
tött sok-sok hét után mindenki 
szorgalmasan készült az ün-

nepi műsorra, így a résztvevő 
családtagoknak igazán szín-
vonalas ünnepségben volt ré-
szük. 

Az iskolába indulóknak a 
tarisznya mellé örök kíván-
csiságot, kiváló tanítókat, sok 
jó barátot kívánunk az előttük 
álló útra. 

Köszönet a méhkeréki pedagógusoknak 

Ballag már a vén diák Búcsú az óvodától

Fotónkon a ballagó diákok balról jobbra:
Blezsán Bernadett, Csóka Ágnes, Tobai Noémi, Gurzó Anna,

Rokszin Zseraldin, Soltész Alexandra, Lészeg Melissza, Bíró Dorina;
középen osztályfőnökük, Bóka Mihály

Fotónkon a ballagó ovisok balról jobbra:
Martyin Nikolasz, Gurzó Abigél, Bucsai Ármin, Kántor Zselyke,

Ruzsa Hanna, Tent Denisz, Bodnar Meggi.
A hátsó sorban a felnőttek balról jobbra:

Puskár Arturné leendő osztályfőnök, Ruzsa Anna intézményvezető,
Szabó Ágnes jegyző, Tát Margit polgármester. 
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Az idei nyár kimagaslóan 
sok programot, táborozási 
lehetőséget biztosított a méh-
keréki gyerekeknek, illetve a 
nagyszülőknél nyaraló uno-
káknak. Öt héten át, a tanév 
végétől július végéig közel 
200 gyermek táborozhatott 
Méhkeréken.

A Gondozási Központ alko-
tó táborral indította a vakáci-
ót, majd az Erzsébet táborok 
sora következett 4 héten át 6 
csoportban. Az óriási igényre 
reagálva pedig a Miniszter-
elnökség támogatásával több 
csoportban is szerveztünk 

néptánctábort a fi atalok szá-
mára. 

A programok között volt 
sport, kézműveskedés, kirán-

dulás, néptánc. Minden érdek-
lődő válogathatott kedvére. A 

táboroknak több önkormány-
zati intézmény, helyszín adott 

otthont, a szervezés pedig ösz-
szehangolt munkát igényelt a 
hivatal munkatársai és a meg-
valósításban közreműködő 
szakemberek között. 

Az eredményes munkának 
köszönhetően a táborok szer-
vezéséhez összesen 2 millió 
forintot meghaladó összeget 
nyert el az önkormányzat. A 
szülők nagyon remélik, hogy 
ez az év csak a kezdet volt, 
és a gyerekeknek egyre több 
lehetőséget tud biztosítani  
Méhkerék a szórakozásra, a 
fejlődésre, a tanulásra.

Térítésmentes ellátást kap-
tak azok a gyerekek, akik 
még a nyár elején igénylést 
nyújtottak be a nyári étkez-
tetésre a gyermekvédelmi el-
látásra jogosultak közül. Az 
önkormányzat egész nyáron, 
azaz 54 munkanapon át biz-
tosította az ingyenes étkezést. 
A méhkeréki gyerekek közül 
összesen 73-an éltek ezzel a 
lehetőséggel, a bölcsődéstől a 
középiskolás korosztályig. 

Vakációs elfoglaltság – táboroztunk 

Nyári
étkeztetés

Hiteles információk:
https://koronavirus.gov.hu/

A községi önkormányzat 
és a Méhkeréki Román Ön-
kormányzat idén is megjutal-
mazta a 2019/2020-as tanév 
legszorgalmasabb osztályát. 
A nevelő testület javaslatára 
ebben az évben az 5. osztály 
közössége nyerte el az ajándé-
kot. Így a gyerekek június 19-
én Budapesten töltöttek egy 
napot.

Az ajándéknak szánt 
főattrakció a Repülő Seprű 
Élmény és Varázs Kávézóban 
tett látogatás volt. Itt a diákok 
varázsitalt és vajsört kóstol-
hattak, a Harry Potter történet 
kellékeivel, szereplőivel és 
jelmezeivel fotózkodhattak. A 
3D galériában tett kirándulás, 
a Budai vár, a Halászbástya, a 
Karmelita kolostor és a Sán-
dor-palota is nagyon tetszett 
az osztálynak.

A legszorgalmasabb osztály jutalomútja
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Az oktatási-nevelési intéz-
ményekben – az érvényben 
lévő döntések szerint – a nor-
mál menetrend szerint kezdő-
dik a tanév szeptember 1-jén. 
Ugyanakkor 70 pontos in-
tézkedési tervben írták elő az 
intézmények számára a betar-
tandó járványügyi szabályo-
kat, védve mind a nevelők és 
pedagógusok, mind a gyere-
kek egészségét. 

Méhkeréken az óvoda a 
nyári folyamatos munka mel-
lett is felkészült a tanévre. 
Ugyanakkor több változás is 
színesíti az indulást. Szeptem-
ber 1-től ugyanis a Méhkeréki 
Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat lesz az intézmény 
fenntartója, amelynek új neve 
„Varázskert” Román Nemzeti-
ségi Óvoda. Az intézmény ve-
zetését pedig augusztus 1-től 
Ruzsa Jánosné látja el. 

Az általános iskolában csak 
a járványhelyzet hozta újdon-
ságokra kell számítani. A tel-
jes személyzet felelősséggel 
készül a tanévkezdésre. Az új 
évet ünnepélyesen szeptember 
1-jén 8 órakor nyitják meg.

A Méhkeréken áthaladó 
42153-as jelű út felújítása jól 
halad, már az aszfaltozást vég-
zik egy jelentős szakaszon. 
A Magyar Falu programból 
nyert útépítési lehetőséggel 
élve a Napfény és a Bartók 
Béla utca jelentős szakasza is 
megújul. 

Ugyanakkor a képvise-
lő-testület döntése szerint 
folytatni kell az infrastruktú-
ra-fejlesztést a faluban, ezért 
további pályázatokat nyújt be 
az önkormányzat. Az egyik 
ilyen terv, hogy további utcák 
szilárdburkolata újuljon meg, 
az utcák rangsorolásáról szak-
értővel egyeztet a hivatal. A 
belterületi kerékpárút kialakí-

tásának megkezdése is tervbe 
van véve, szintén pályázati 
forrásból. Ebben a témában a 
szakértői egyeztetés megvolt, 
de a lakossági vélemények 
összegyűjtése is fontos. 

Az önkormányzati tulajdo-
nú épületek állagmegóvása és 
rekonstrukciója is tervbe van 
véve. Az iskolai tornaterem 
tetőszerkezetére már nyert 2 
millió forintot a falu, de to-
vábbi forrásokra van szükség 
a teljes javításhoz. A szolgálati 
lakás felújításához most készí-
tenek elő pályázatot, akárcsak 
az egykori takarékszövetkezet 
megvásárolt épületének teljes 
gépészeti felújítása érdekében.

Évkezdés Folytatódnak a beruházások
Nyári diákmunka keretében 

nagyon sok méhkeréki fi atal 
vállalt részt a nyár folyamán 
az önkormányzati intézmé-
nyek nyári működéséből, fel-
adataiból. A foglalkoztatásra 
16 és 25 év közötti, nappali 
tagozatos diákok jelentkezhet-
tek. Napi 6 óra munkáért havi 
bruttó 120 és 157 ezer forint 
közötti fi zetést kaptak.

A fi atalok dolgoztak a me-
zőgazdaságban, az óvodában, 
a konyhán, szociális területen, 
az intézményi karbantartásá-
ban és a tésztaprogramban. 
Július 6-án 42-en álltak mun-
kába, az augusztust pedig 
39-en kezdték meg. A diákok 
bérköltségét állami fi nanszí-
rozással biztosította az önkor-
mányzat.

Diákmunka

MEGHÍVÓ
A Méhkeréki Román Nemzetiségi Önkormányzat

szeretettel hívja és várja Önt a
„Varázskert” Román Nemzetiségi Óvoda 

 névadó- és kulcsátadó ünnepségére.

INVITA IE

și înmânarea cheii 
ței de Naț

, care va avea loc 
la data de 31 august 2020 la ora 17:00.

Cím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 72. sz.

Adresa: Micherechi, Str. Kossuth nr. 72.


