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Április 12-én Méhkeréken 
járt Soltész Miklós, a Minisz-
terelnökség egyházi és nem-
zetiségi kapcsolatokért fele-
lős államtitkára, aki a hazai 
románság kormányzati támo-
gatásairól, köztük kiemelve 
a méhkeréki Román Ortodox 
Templomnak megítélt 20 mil-
lió forintos nemzetiségi for-
rásról tett bejelentést.

Mint a hazai románság 
legmeghatározóbb közössé-
gét, az a megtiszteltetés érte 
Méhkeréket, hogy a beruhá-
zási helyszíneket személyesen 
meglátogatva tartotta meg or-
szágos sajtótájékoztatóját az 
államtitkár. Az eseménynek 
részese volt a hazai román 
nemzetiségi szószóló, Kreszta 
Traján és az országos román 
önkormányzat elnöke, Kozma 
György, valamint dr. Kovács 
József országgyűlési képvise-
lő, akik Tát Margit polgármes-
terrel közösen tiszteletüket tet-
ték a templomban, ahol Siluan 
püspök atya fogadta őket. Az 
egyházi vezetés háláját fejezte 
ki a templom felújítására meg-
ítélt 20 millió forintos támo-
gatásért, amelyből a teljeskö-
rű állagmegóvás munkálatait 
tudják fedezni. 

A nemzetiségi ügyekért 
felelős államtitkár járt a Va-
rázskert óvodában is, amely 
az idei nemzetiségi keretből 5 
millió forint támogatást kap a 

parkolója rekonstrukciójára. 
Soltész Miklós a méhkeréki 
látogatása alatt személyesen 
is meggyőződött arról, hogy 

a helyi közösség, a település 
jó híre komoly munkán alap-
szik. A polgármesterrel folyta-
tott beszélgetésben már előre 

Nemzetiségi támogatás MéhkerékenMegújulhat a 
váróhely

Játszótér a kicsiknek Virágos közterek

Balról: Soltész Miklós, Kreszta Traján,
Tát Margit, dr. Kovács József, Kozma György

Elkészítette a MÁV az új 
esőbeálló terveit a méhkeréki 
megállóhelyre, a beruházást a 
Magyar Falu Program kereté-
ben szeretnék megvalósítani. 
Amikor 2017-ben el kellett 
bontani az életveszélyessé vált 
vasúti épületet, rögtön szere-
tett volna az önkormányzat 
a helyére egy újat, de a talaj 
állapota nem tette lehetővé az 
építkezést. Az önkormányzat 
ugyan felállított egy ideigle-
nes megoldást, de mindenki 
szeretne egy színvonalas, az 
utasok kényelmét biztosító 
váróhelyet a területre. A terve-
zéssel nagy előrelépés történt 
az ügyben. Az esőbeállónak 
része lesz még egy kerékpár-
tároló is, és persze szükséges 
a területrendezés. Az önkor-
mányzat partner a vasútállo-
másra vezető bekötőút állapo-
tának javításában is. 

Az Egészségház mögött, a 
legkisebbek számára létreho-
zott játszótér teljesen megújult 
márciusban. Most már akár 

babakocsival, de „kismotor-
ral” is kényelmesen megkö-
zelíthető a kerítéssel védett 
terület, mert új betonjárda 
vezet ide. Új fából készült ját-
szóelemeket és színes, tartós 
kültéri játékokat vásárolt az 
önkormányzat erre a játszó-
térre, amiket a gyerekek már 
birtokba is vehettek. 

A szülők számára pedig ké-
nyelmes padokat helyeztek el 
a pagoda alá, amelynek kör-
nyezetét virágoskert dísziti.

A falu központjában a par-
kokat, virágládákat, közte-
reket márciusban 1500 tő 
árvácskával ültették be a köz-
foglalkoztatásban dolgozók. A 
növényekből jutott az óvoda 
virágoskertjébe és a határát-
kelőre is.  

A falu vonzó arculatának ki-
alakítása évek óta tartó, meg-
tervezett munka, hiszen az 
egyik legfontosabb cél, hogy a 
helyiek szeressék Méhkeréket.
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A világjárvány minden kö-
zösségi eseményre, így az 
ünnepekre is rányomja a bé-
lyegét. A tavalyi „zártkörű” 
húsvét után, idén az önkor-
mányzat az online térbe invi-
tálva az ünnep fényének őrzőit 
versenyeket hirdetett az ün-
neplés négy legfontosabb té-
makörében, így a sütemények 
terén, a hímes tojások alkotói 
között, locsolóvers-mondás-
ban és a húsvéti asztalok dí-
szítésében. Több versenyszám 
már húsvét előtt lezajlott, és 
az eredményhirdetésekre, dí-
játadásokra is sor került. 

A sorban az első a répatorták 
versenye volt április közepén. 
A szebbnél szebb cukrászati 

alkotások sorrendjét Bujdosó 
Dóra és Somogyi Lídia cuk-
rászok, Semjén Gábor sza-
kács, Szabó Ágnes jegyző és 
Tát Margit polgármester által 
alkotott zsűri határozta meg 
többféle szempont szerint. A 
páratlan sütemények arra sar-
kallták a zsűrit, hogy az erede-
ti tervektől eltérve lényegesen 
több jutalmat ítéljen oda az in-
dulóknak, így a következő dí-
jazás alakult ki. A legfi nomabb 
tortáért Árgyelán-Kecse Kitti 
és kislánya Árgyelán Bogi ve-
hetett át különdíjat, a legszebb 
tortáért Nagy Gréta részesült 
elismerésben, a szakmai zsűri 
különdíjasa lett Karsai Márta 
és Bagi-Juhász Evelin, a legk-
reatívabb torta különdíját kap-

ta Fekete Ágnes. Dobogósok: 
3. helyezett Kiss Magdolna, 2. 
helyezett Pojendánné Mihucz 
Erika, a fődíjat pedig ketten is 
kiérdemelték Rossu Noémi és 
Pardi Ágnes személyében. 

A tojásfestők versenyének 
sorrendjét közönségszavazás 
döntötte el. Különdíjas lett Po-
jendán Anna, ajándéka egy fa-
gyitorta; 3. helyezett Pojendán 
Dorka, nyereménye a pizza-
utalvány; 2. helyezett Csíkos 
Eszter, aki fülhallgatót nyert; 
1. helyezett Puiu Emma, aki a 
fődíjat, azaz az okosórát nyer-
te.

A locsolóversek versenyé-
ben a kiíró saját alkotásokat 
várt a nevezőktől, ezzel ko-

molyabb kihívás elé állítva az 
általános iskolás fi úkat. Végül 
egyetlen bátor jelentkező írt 
saját locsolóverset, amelyről 
videót küldött az önkormány-
zatnak. Így a zsűrizés feladata 
leegyszerűsödött, Netye Tiva-
dar zsűrielnök mégis értékelte 
a pályázati anyagot. Puiu Alex 
román és magyar nyelvű lo-
csolóverseivel nem egyszerű-
en a verseny győztese lett, de 
szakmai dicséretet is kapott és 
persze elnyerte a fődíjat. 

Az ünnepi asztalok verse-
nyének döntője természetsze-
rűen húsvét utánra maradt. 
Annak eredményéről a Köz-
ség közösségi oldalán olvas-
ható információ. 
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Húsvét a közösségben, versenyekkel fűszerezve

Saját költségvetése terhére, a közfoglalkoztatásban dolgozók 
munkájának köszönhetően újította fel a házasságkötő termet 
az önkormányzat. A festés mellett a padlóburkolat egy része is 
vadonatúj, a dekoráció pedig teljesen átalakult. Az ízléses de-
korelemek, a díszkivilágítás, a menyegző eleganciájához elen-
gedhetetlen textíliák, kifi nomult részletek, mind a kollégák keze 
munkáját dicsérik. A munkálatokkal egy hónap leforgása alatt 
készültek el, február közepétől március közepéig dolgoztak a 
teremben. Ez idő alatt a polgármesteri iroda adott helyet a há-
zasságkötéseknek.

Intézményi kreatív óriás alkotócsomagot nyert az önkormány-
zat a Gyurmavilág Kft. pályázatán a Varázskert óvoda számá-
ra. A 190 ezer forint értékű kreatívcsomag tartalmaként többek 
között 28 kilogramm színes gyurma, 10 liter tempera, rengeteg 
színes ceruza és zsírkréta, dekor kartonok és dekorgumi, több 
liter kenhető ragasztó érkezett az óvodába március végén. A gye-
rekek azonnal birtokba vették az alapanyagokat. 

Megújult a házasságkötőKreatív alapanyagok az ovinak
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Április végén államközi tár-
gyalásokat folytattak Gyulán 
Magyarország és Románia 
külügyminiszterei. A régóta 
húzódó egyeztetés végén több 
kérdésre is pont került, és a 
két fél aláírásával többek kö-
zött megerősítette a két ország 
román, illetve magyar nemze-
tiségi közösségeinek támoga-
tását.  A történelmi eseményt 
követően Bogdan Aurescu, 
Románia külügyminisztere és 
delegációja látogatást tett a 
gyulai püspökségen és a Ma-
gyarországi Románok Kultu-
rális Szövetsége székházában 

is, ahol a magyarországi ro-
mánság meghívott képviselő-
ivel találkoztak. Ennek kere-
tében a hazai román közösség 
helyzetéről, problémáiról és 
lehetőségeiről folytattak tár-
gyalásokat, amelyeknek része-
se volt Méhkerékről Tát Mar-
git polgármester, Ruzsa Anna 
intézményvezető és Ruzsa Já-
nosné óvodavezető is. 

Méhkerék évek óta abban 
a szerencsés helyzetben van, 
hogy a nemzetiségi nevelést 
mind az óvodában, mind az 
iskolában a Román Állam 

támogatásával, romániai, 
anyanyelvi pedagógusok biz-
tosításával valósíthatja meg 
– Magyarországon egyedüli 
módon. A külügyminiszter a 
találkozó alkalmával megerő-
sítette, hogy ez a támogatás to-
vábbra is fennmarad. Az ope-
ratív egyeztetés során arról is 
szó esett, hogy a jövőben egy 
sokkal szorosabb diplomáciai 
és szakmai együttműködést 
tervez a két állam, amelynek a 
magyarországi románság kép-
viselői, szakértői is részesei 
lesznek.

A méhkeréki programok, 
táborok közel 4 millió forint 
támogatást nyertek a 2021. évi 
román nemzetiségi keretből, 
a döntést április közepén tette 
közé a Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt.

– A hagyományőrzés és a 
közösségépítés céljával ter-
vezzük idén is a méhkeréki 
román nemzetiségi programo-
kat. Ezek megvalósításához a 
Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkársága jóvol-
tából összességében 3,8 millió 
forint támogatásban részesül 
öt szervezet – tájékoztat Tát 
Margit polgármester, a helyi 
román nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke.

A nemzetiségi önkormány-
zat mellett támogatást nyert a 
Varázskert óvoda 2 program-
ja, a Gyulai Tankerülti Köz-

pont pályázatában az iskola 
anyanyelvi tábora, továbbá a 
Méhkerék Hagyományaiért 
és Kultúrájáért Egyesület és a 
Méhkeréki Románok Egyesü-
lete egy-egy néptáncos terve. 

A településvezető szerint ez 
a forrás adja szinte az egyetlen 
lehetőséget arra, hogy a szer-
vezetek nemzetiségi kulturá-
lis programokat valósítsanak 
meg, ezért is olyan fontos, 
hogy a megpályázott összeg-
ből, mennyi a megítélt támo-
gatás. Az idei tervek között a 
néptánc kapja a legnagyobb 
hangsúlyt, ami Méhkerék ese-
tében nem is meglepő akár a 
település múltját, akár az évek 
óta népszerű nyári néptánctá-
bort tekintve. A tábor előké-
szítése már meg is kezdődött, 
egyelőre 80 fő részvételével 
tervezik a programot, aminek 
július 26. és 30. között a Dúló 
György Művelődési Ház adhat 

otthont, és július 31-én egy 
nagyszabású gálával zárul. A 
táborba a helyieken túl min-
denkit várnak, aki érdeklődik 
a román hagyományok iránt, 
az előzetes jelentkezés hama-
rosan indul. 

– Méhkerék, mint a legna-
gyobb hazai román közösség 
felelősségének tartja, hogy a 
hagyományápolást a nemzeti-
ség egészére nézve biztosítsa. 
Ezt a munkát hosszú távon 
szeretnénk folytatni, ezért 
nagyon bízunk benne, hogy 
a céljaink megvalósításához 
továbbra is egyaránt számítha-
tunk nemzetiségünk országos 
döntéshozóira és a Miniszter-
elnökség Egyházi és Nemze-
tiségi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárságára, amely ed-
dig is támogatóan állt a ter-
veink kivitelezéséhez – utal 
már a következő tervekre Tát 
Margit.

Tavasz az óvodai és isko-
lai beiratkozások időszaka 
is, idén áprilisban került sor 
ezekre az eseményekre. A 
Varázskert óvoda 9 kisovissal 
büszkélkedhet szeptembertől, 
így 55-re nő a gyerekek lét-
száma a Méhkeréki Román 
Nemzetiségi Önkormányzat 
által fenntartott intézményben. 
Beiratkozás pedig 7 kisel-
sős kezdi majd meg a tanévet 
Réthelyiné Ruzsa Kármen 
osztályfőnök gondoskodása 
mellett. 

Ügyfélfogadás
A Hulladékgazdálkodásért 

felelős DAREH Bázis Zrt. 
májustól visszaállítja a szemé-
lyes ügyintézés lehetőségét a 
településekre kihelyezett ügy-
félfogadási pontokon is. Így 
Méhkeréken is visszaáll a ko-
rábban megszokott rend, tehát 
minden hónap harmadik csü-
törtökjén lehet a szemétszállí-
tással kapcsolatos kérdéseket 
helyben intézni. Legközelebb 
május 20-án, majd június 17-
én, 12:30 és 14:30 között a 
polgármesteri hivatal épületé-
ben, a járványügyi szabályok 
betartása mellett várják az 
ügyfeleket a cég munkatársai. 

A Föld napjáról az ovis és az 
általános iskolás gyerekekkel 
közösen, faültetés keretében 
emlékezett meg a település. 
A két intézményben környe-
zetnevelési program is indult 
idén, így az ebben partner cég, 
a Hortiservice Kft. szakértője, 
Bogyó Mihály is aktív részese 
volt a faültetési akciónak. Me-
zőgazdasági profi lú település-
ként Méhkerék több környe-
zetbarát törekvést fogalmazott 
meg magának az elmúlt évek-
ben. Ezek közül több cél felé 
már komoly lépéseket is tett 
a közösség, mint például a 
szennyvízgyűjtés és -tisztítás, 
de azért akadnak még kihívá-
sok, mint például az illegális 
hulladéklerakók felszámolása. 
Mivel a környezetbarát szem-
lélet kialakítását gyermekkor-
ban lehet elkezdeni, így az áp-
rilis 22-i akcióval is leginkább 
a gyerekek fi gyelmét szerették 
volna ráirányítani a természet-
védelem fontosságára.
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Külügyminiszteri találkozó

Tánc és hagyományőrzés nemzetiségi forrásból

Beiratkoztak

Ügyfélfogadás

Faültetés 
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Május elejére meghalad-
ta az ezer fős létszámot 
Méhkeréken a koronavírus 
elleni oltással rendelkezők 
száma. Az egészségügyi 
dolgozók után, az idősek és 
krónikus betegséggel küz-
dők, majd a pedagógusok, 
szociális- és közszférában 
dolgozók, végül pedig kortól 
és egészségügyi állapottól 
függetlenül valamennyi re-
gisztrált felvehette legalább 
az első oltást április végéig 
a helyeik közül. A különbö-
ző vakcinákból a második 
körös oltások beadása fo-
lyamatos a településen.

A méhkeréki oltakozási 
szándék, illetve a házior-
vosi rendelő és az önkor-
mányzat együttműködésé-
vel megvalósult szervezés, 
oltakozás eredményeként 
a település oltottsági ará-
nya túlmutat az országos 
átlagon. Mindezek mellett 
továbbra is mindenkinek 
lehetősége van regisztrálni 
a központi nyilvántartásba, 
aki még nem vette fel a 
védőoltást, de szeretné. A 
regisztrációhoz az önkor-
mányzat segítséget nyújt 
azoknak, akik erre igényt 
tartanak, keressék a Gon-
dozási Központban Jova 
Ádám családsegítőt. 

A község lakossága, intéz-
ményei, szervezetei, egyházi, 
civil és szakmai közösségei 
összefogással kezelik a már 
több mint egy éve dúló co-

vid-világjárványt. A közpon-
tilag meghatározott szabályok 
betartása elsődleges szem-
pont, de arra is nagyon fi gyel 
minden szervezet, hogy a he-

lyiek mindennapi élete, maga 
a falu működőképessége biz-
tosított legyen. 

Az önkormányzat számos 
intézkedést vezetett be az el-
múlt egy év alatt akár az óvo-
da, a gyermek- és idősellátás, 
vagy éppen a közművelődési, 
illetve közfeladatai kapcsán. 
Ugyanakkor ezeket folyama-
tosan alakítják is a központi 
intézkedésekhez alkalmaz-
kodva. Ami biztosan végig kí-
sérte az elmúlt egy évet, és ma 
is működő – helyi hatáskörben 
hozott – védelmi intézkedés, 
az a közterületi fertőtlenítés, 
amelynek keretében a leg-
forgalmasabb intézmények, 
kiszolgáló helyiségek, busz-
megállók és közösségi terek 
rendszeres heti fertőtlenítése. 

Időközben enyhülnek a kor-
látozások, fokozatosan visz-
szatérnek az emberek a közte-
rekre, a vendéglátó- és egyéb 
szolgáltató helyekre, a mecs-
csekre. De mindvégig igaz, 
hogy fő az óvatosság!

Pandémia: Méhkerék helytállOltakozás

Tarts velünk ezen a nyáron, merülj el a néptánc világában, kóstolj bele a
néptáncos élet szépségeibe, tanulj a legjobbaktól!

Családias hangulattal, tánctanítással és sok érdekes programmal várjuk a 6. 

A programokra naponta 9 és 16 óra között kerül sor, naponta 3-szori étkezést 
biztosítunk. 

- néptánctanítás,
- énektanulás a „nagy öregekkel”,

- viseletek bemutatója,

A tábor egy fergeteges gálaesttel zárul.

Az egyhetes táborban való részvétel , de a jelentkezés REGISZT-

önkormányzat honlapjáról letöltött regisztrációs lap beküldésével és az 1000 
-

tét is.

Táncoljuk körbe a világot! Kiindulópont Méhkerék, 2021.07.26.
Siess, hogy le ne maradj!

Méhkeréki Román Nemzetiségi Önkormányzat 

"Táncos szív, táncos lélek, Táncos leszek, amíg élek."

Covid-19
Vakcina


