
Le dorim copiilor din Mi-
cherechi, care încep noul an 
de învăţământ la grădiniță și 
la școală, să își găsească cât 
mai repede locul în noua co-
munitate și să facă prietenii 
de durată!

Urăm întregii comunități de 
copii ai Grădiniței de Naţio-
nalitate Română Grădina Fer-

mecată și ai Şcolii Bilingve 
de Naţionalitate Română din 
Micherechi, precum și profe-
sorilor lor, un an școlar foarte 
reușit şi cu multe rezultate!

Nu uitaţi: „Învățarea este 
cea mai puternică armă prin 
care veţi putea schimba lu-
mea!” (Nelson Mandela)

Az óvodát és iskolát kez-
dő méhkeréki gyerekeknek 
ezúton kívánjuk, hogy az új 
közösségben gyorsan találják 
meg a helyüket és kössenek 
örökre szóló barátságokat!

A Varázskert Román Nem-
zetiségi Óvoda és a Méhkeré-
ki Román Nemzetiségi Két-

nyelvű Általános Iskola teljes 
gyermek- és diákközösségé-
nek, valamint pedagógusaik-
nak egy nagyon sikeres, ered-
ményes tanévet kívánunk! 

Ne feledjétek: „A tanulás 
a legerősebb fegyver, amivel 
megváltoztathatod a világot!” 
(Nelson Mandela)

A pandémia miatt tavaly 
nem lehetett megrendezni 
a programot, így ebben az 
évben került sor arra a rend-
hagyó történeti kiállításra, 
ami a közösség elmúlt 250 
évének állított emléket. A 
kiállítást július 31-én az is-
kola tornatermében nyitotta 
meg Kónya István, a Békés 
Megyei Közgyűlés térségi ta-
nácsnoka. A helyiek felaján-
lásából, együttműködésével 
összeállított kiállításanyag 
ebben a formában augusztus 
20-ig volt látható, de lakos-
sági kezdeményezés alapján 
a településvezetés keresi azt a 
helyiséget, amely állandó ki-
állításként is be tudná fogadni 
a gyűjteményt. 

Berendezési eszközök, 
bútorok, használati tárgyak, 
iratok, fotók, lakástextíliák, 
érmék, de még közlekedési 
eszközök is helyet kaptak a 
történeti anyagban, amelynek 
egy részét Kozma Mihály 
„Amigo” a magángyűjtemé-
nyéből biztosította az ünnepi 
alkalomra. A tárlaton megkü-
lönböztetett fi gyelmet kaptak 
azok a méhkeréki személyi-
ségek, akik munkájukkal, 
tehetségükkel kiemelten is 
öregbítették a község hír-
nevét. Így többek között a 
régi fényképezőgépe bemu-
tatásával emlékeztek Duló 
Györgyre, aki fotóival örö-
kítette meg a méhkerékiek 
mindennapjait és ünnepeit; a 
tárlaton helyet kapott Nyisz-
tor György csizmája a nép-
táncos munkája előtt adózva; 
továbbá látható volt a hegedű 
és a citera, amely Kovács Ti-
vadar prímás emlékét őrzi. 
Megjelentek más mester-

ségek képviselőinek tárgyi 
emlékei, fotói és használati 
tárgyai is, amelyek így lehe-
tőséget adtak a látogatóknak 
a visszaemlékezésre, egy-egy 
történet felelevenítésére is. A 
kiállított hivatalos dokumen-
tumok, falulevelek, osztály-
könyvek, pedig mind-mind 
az anekdoták alátámasztását, 
hiteles forrásait biztosították 
azoknak, akik szerettek vol-
na utánanézni egy-egy ismert 
évszámnak, történetnek. 

A kiállításmegnyitón el-
hangzottak szerint a jelen kor 
felelőssége, hogy tisztelettel 
bánjon az elődök által fel-
épített értékkel és emléküket 
méltón gondozza, ugyan-
akkor az is a ma emberé-
nek kihívása, hogy milyen 
örökséget hagy a következő 
évtizedek vagy évszázadok 
embereire, hogy a tudását, a 
történések dokumentálását 
milyen formán tudja bizto-
sítani az utókor számára. Az 
állandó kiállítóhely megte-
remtésével éppen ezeknek a 
feladatoknak szeretne meg-
felelni a méhkeréki közösség.

Datorită pandemiei, în cur-
sul anului trecut nu a fost 

posibilă organizarea acestui 
program, așa că anul acesta 
a avut loc expoziția extraor-
dinară de istorie locală, care 
a evocat ultimii 250 de ani ai 
comunității. Expoziția a fost 
deschisă pe 31 iulie, în sala de 
sport a școlii, de către Kónya 
István, consilierul regional al 
Consiliului Județean Bichiş. 
Materialul expozițional alcă-
tuit din obiectele oferite de 
localnici și prin cooperarea 
lor a putut fi  vizionat până pe 
20 august, dar pe baza unei 
inițiative locale, conducerea 
satului caută soluţia pentru a 
găsi o sală unde această co-
lecţie ar putea sta la baza unei 
expoziții permanente.

Mobilierul, obiectele de 
uz casnic, documentele, fo-
tografi ile, textilele pentru 
casă, monedele, dar chiar și 
mijloacele de transport au 
fost incluse în materialul ex-
poziţiei istorice, o parte din 
acestea fi ind asigurate pentru 
ocazia festivă de către Mihai 
Kozma „Amigo” din colecția 
sa particulară. La expoziție, o 
atenție deosebită a fost acor-
dată acelor personalități din 
Micherechi care, prin mun-

ca și talentul lor, au făcut ca 
reputația satului să iasă în 
evidență. Astfel, printre alte-
le, s-au amintit de Gheorghe 
Dulău prin prezentarea vechi-
ului său aparat de fotografi at, 
care a surprins viața de zi cu 
zi și sărbătorile michereche-
nilor în fotografi ile sale; au 
fost incluse în expoziție şi 
cizmele lui Gheorghe Nistor, 
pentru a ne aminti de activita-
tea dansatorului popular; dar 
au fost expuse, de asemenea, 
o vioară și o ceteră, care păst-
rează amintirea highiduşului 
Teodor Kovács. Au fost ex-
puse, de asemenea, fotografi i 
și obiecte de utilizare ale 
reprezentanților altor meș-
teșuguri, ceea ce le-a oferit 
vizitatorilor posibilitatea de 
a-și aminti și reînvia o poves-
te din trecut. Documentele 
ofi ciale, scrisorile satului și 
cărțile de clasă au oferit oca-
zii pentru anecdote și surse 
autentice pentru cei care do-
reau să caute date din careva 
an sau câte o povestire.

Conform celor spuse în 
deschiderea expoziției, este 
responsabilitatea noastră, 
a celor de azi să respectăm 
valorile lăsate de predece-
sorii noștri și să avem grijă 
de memoria lor, dar totodată 
este o provocare a oamenilor 
de astăzi ce fel de moştenire 
vor lăsa pentru generaţiile 
din următoarele decenii sau 
secole. Comunitatea din Mi-
cherechi doreşte să îndepli-
nească exact aceste sarcini 
prin crearea unui spațiu expo-
zițional permanent.
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Méhkerék 250 éve
– rendhagyó kiállításon

Micherechiul de 250 de ani – 
într-o expoziţie extraordinarăELoGE

KÖSZÖNTŐ CUVÂNT DE SALUT

Hét munkacsoport kezdte 
meg a feladatát miután au-
gusztus elején úgy döntöttek 
a képviselő-testület tagjai, 
hogy Méhkerék megméreti 
magát a közszolgáltatások 
minőségének „versenyében”, 
és vállalja a kihívást, ami-
vel az Európai Kiváló Kor-
mányzás Védjegy elnyeré-
sét célozza meg. A mintegy 
kéthónapos folyamat során a 
több, mint 20 felkért szakem-
ber átvilágítja a teljes helyi 
közszolgáltatási rendszert. 
Megvizsgálják, melyek azok 
a pontok, amelyek beavatko-
zást, fejlesztést igényelnek, 
s minden olyan változtatás 
bevezetését el is indítják, 
amelyek szükségesek és ki-
vitelezhetőek. A közszolgál-
tatásokban dolgozók mellett 
sokan mások is megtehetik 
észrevételeiket, javaslataikat 
az önkormányzatnál terve-
zett szeptemberi nyílt napok 
alkalmával. Ha szeretne ön-
kéntes lenni a programban, 
jelentkezzen a palyazat@
mehkerek.hu e-mailcímen, 
vagy Méhkerék jegyzőjénél 
személyesen.  

Tát Margit
polgármester

Szabó Ágnes
jegyző
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Programkavalkáddal és a 
hagyományos köszöntések-
kel, elismerésátadásokkal 
várta idén a XVIII. Uborka-
fesztivál a helyi és a távo-
labbról, akár határon túlról 
érkező résztvevőket Méhke-
réken. A programok július 
30-án és 31-én a község több 
pontján valósultak meg. 

Az első nap emlékezetes 
pillanata volt, amikor a meg-
nyitót követően Tát Margit 
polgármester átadta Méhke-
rék Község Önkormányzata 
elismerését a méhkeréki ille-
tőségű Mihucz Tibor díjug-
ratónak, aki a lovassportok 
területén kimagasló hazai 
eredményekkel büszkélked-
het. Az est folytatásában a 
jó hangulaté és az önfeledt 
szórakozásé volt a főszerep, 
amelyhez a zenét a Kanizsa 
Csillagai, majd Dr. Széplucky 
és Dr. Mokán szolgáltatták. 

A második nap programjá-
ban helyet kapott a kultúra, 
mint a Méhkerék 250 éve 
történeti kiállítás megnyitója 
(erről bővebben az 1. oldalon 
a Szerk.) és az Amigo Ret-
ro Garázs alkalmi tárlata; a 
gasztronómia a főzőverseny 
formájában; a sport, ami az 
erős emberek versenyében és 
a baráti futballmérkőzésben 
testesült meg; a kézművesség 
és a mesterségek a bemutatók 
és vásár keretében; a játék és 
kacagás, amit a gyerekek az 
ingyenesen igénybe vehető 
ugrálóvár, csillámtetoválás, 
arcfestés során produkáltak; 
a tánc, ami néptáncgálától 
kezdve uralta a színpadot és a 
nézőteret egyaránt; és persze 
a játék és az izgalom, ami a 
tombolasorolást jellemezte. 
Színes programok és szép 
számú forgatag. Ugyanakkor 
ezen a napon is visszakö-
szöntek a rendezvény hagyo-
mányai, mint például, hogy 

ebédre minden helyi lakos az 
önkormányzat vendége volt 
egy tányér babgulyásra, hogy 
a leguborkák versenyén a he-
lyi termelők ismét megméret-
ték magukat, hogy a helyben 
házasságot kötő 25. és 50. 
évfordulóját ünneplő párokat 
név szerint is köszöntötték, és 
név szerint gratuláltak a falu 
legidősebb (Rokszin János 
született 1029.11.14-én) és 
legfi atalabb (Pojendán Szófi a 
született 2021.05.28-án) la-
kójának. Szokás szerint ez a 
nap is zenével és tánccal ért 
véget, valamikor vasárnap 
hajnalban. 

A főzőverseny helyezettjei: 
I. helyezett a Marhajó csa-
pat, II. helyezett a Primăria 
Mădăras (Madaras Önkor-
mányzata) csapata, III. he-
lyezett a Fröcsögő csapat, kü-
löndíjas az Autoguvernarea 
de Naționalitate Română 
Giula (Gyula Város Román 
Nemzetiségi Önkormány-
zata); további versenyzők: 
az Élenjárók, a Méhkeréki 
Mozgáskorlátozottak csapa-
ta, a Nyisztor György Hagyo-
mányőrző Néptánc Együttes, 

az Ubisok, a Jóbarátok, a Zsi-
ványok, a Főzzünk!, a Horgá-
szok.

Tekintettel arra, hogy 2020-
ban a járványhelyzet miatt 
elmaradt az Uborkafesztivál, 
így – kissé rendhagyó módon 
– idén került sor az 1970-ben, 
illetve 1995-ben házasulók 
ünnepélyes köszöntésére is. 
A fesztivál keretében szemé-
lyesen vettek részt a köszön-
tésben az aranylakodalmukat 
ünneplők: Ruzsa János és 
Orosz Virág (1970), Szlá-
vik József és Bogyó Ilona 
(1970), Martyin György és 
Ruzsa Anna (1971). Ezüst-
lakodalmát ünnepelte és sze-
mélyesen fogadta a köszön-
tést: Jova János és Árgyelán 
Betta (1995), Croitor Dorin 
és Berényi Andrea (1996), 
Juhász Tibor és Popa Elisa-
beta (1996), Miron Mircea és 
Árgyelán Anikó (1996), Sol-
tész János és Bihari Aranka 
Ráchel (1996). Távollétük-
ben köszöntötték az arany-
lakodalmukat ünneplőket: 
Csóka János és Ruzsa Virág 
(1970), Gurzó Mihály és Puj 
Irén (1970), Orosz Mihály és 
Rokszin Mária (1970), Papp 
János és Árgyelán Ráchel 
(1970), Petrusán Mihály és 
Gurzó Anna (1970), Szlávik 
József és Bogyó Ilona (1970), 
Pojendán Tivadar és Iszály 
Anna (1971). Valamint az 
ezüstlakodalmukat ünneplő-
ket: Árgyelán Miklós és Ju-
hász Ibolya (1995), Cséff án 
Csaba és Ruzsa Anikó (1995), 
Petrusán György és Orosz 
Ibolya Mária (1995), Szucsi-
gán József és Szatmári Má-
ria (1995), Juhász László és 
Ruzsa Gyöngyi (1996), Puiu 
Miluta és Bálint Éva (1996), 
Rossu Zoltán és Bogyó Haj-
nalka (1996), Szatmári Béla 
és Ilyés Simona Gabriella 
(1996).
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A tombolasorsolás sokak 
támogatásával valósulhatott 
meg: Árvai Kertészet, Gavra 
Méhészet (Gavra Dorin és 
családja), Oázis Fagylaltozó, 
Gyulai kisgép center, Méh-
keréki Tésztaüzem, Napsugár 
Százas üzlet, Dr. Hanyecz 
Vince, Czirle László és csa-
ládja, Dr. Kozma János, Ali-
mentara satului, Premier-Duó 
Kft., Iszály György, Árgyelán 
László, Berke Sándor, Róth 
Mihály Györgyné, Ottlakán-
né Patkás Ilona ev., Árgyelán 
Tibor, Tomolitor Kft-Ruzsa 
László, Árgyelán és Fiam 
Kft. Mihucz György, TA-
NIFICIO KFT., Top-Blend 
Kft., Gyarmat Kismester Kft., 
Ifj. Árgyelán László, Márk 
László, Pojendán Zoltán E.V., 
Patás-Dent Bt., Lidia vegyes-
kereskedés, Duma Tibor, 
Dumáné Ruzsa Anett, Goron 
Zsolt, Patkás György, Netye 
Zoltán Lászlóné, Netye Zol-
tán, Marha Major Kft., Kajtor 
Erika, Filip Éva, Toszeczki 
Csaba, Csotye Beatrix, Szabó 
Ágnes jegyző, Czirle Mihály, 
Bondár Aida, Perdi Dávid, 
Chyákla Szálló, id. Víg Tibor, 
Puskár Attila. 

A rendezvény megvaló-
sulását több szervezet is tá-
mogatta: Miniszterelnökség 
1 millió Ft, Békés Megyei 
Önkormányzat 700 ezer Ft, 
DAREH Nonprofi t Zrt. 300 
ezer Ft, Méhkeréki Romá-
nok Egyesülete 400 ezer Ft,
Méhkeréki Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat 350 ezer 
Ft, Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata 
170 ezer Ft. 
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Tábor és gála néptáncból 
A néptánc a méhkeréki népi 

kultúra szerves része, ezért az 
önkormányzat minden esz-
közt megragadva igyekszik 
megteremteni a lehetőséget 
a hagyományápolásra, és a 
néptáncegyesület támogatása 
mellett lehetőséget biztosí-
tani arra, hogy minél többen 
„belekóstoljanak” ebbe a 
művészeti ágba, és ne csak 
kipróbálják magukat, de va-

lami kis morzsát elvigyenek 
magukkal az elődök öröksé-
géből. Erre jó alkalom az év-
ről évre megrendezett nyári 
néptánctábor, ami kivétel nél-
kül minden érdeklődő előtt 
nyitva áll. 

Az idei tánctábornak júli-
us 26. és 30. között a Dúló 
György Művelődési Ház 
adott otthont. A program 
szokás szerint gálaműsorral 

és táncházzal zárult. A Méh-
keréki Román Nemzetiségi 
Önkormányzat még tavaly 
pályázatot nyújtott be a tábor 
megrendezésére, mindössze-
sen 700 ezer forintot nyert rá, 
így a jelentkezők száma miatt 
a települési önkormányzat-
nak is részt kellett vállalnia a 
fi nanszírozásból. Ezen a nyá-
ron 101 táborozó vett részt az 
egyhetes programban. 

A néptáncot ifj. Papp Lász-
ló mellett Patyi Zoltán oktatta 
a gyerekeknek/fi ataloknak, a 
népzenéről pedig Rácz Zol-
tán gondoskodott a táborban. 
A néptáncforgatag keretében 
a gyerekek a méhkeréki tán-
cok mellett ezúttal moldvai és 
eleki táncokkal is ismerked-
tek. Az utánpótlás kedvéért 
pedig egy kis nosztalgiázásra 
is sor került az 1988-as és az 

1993-as Ki mit tud méhkeréki 
táncosainak és koreográfusa-
inak élménybeszámolóival. 
Ez a fi lmvetítéssel egybekö-
tött est sikeresen színesítette 
a programot. A tábor záró-
gálája ismét nagy érdeklődés 
mellett zajlott július 31-én az 
Uborkafesztivál színpadán. A 
tervek szerint jövőre újabb tá-
borba várják Méhkeréken az 
érdeklődő fi atalokat. 
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A tervek szerint tanévkezdésre 
elkészült az ebédlő új bejárata, 
illetve az iskolától idevezető új 
gyalogos közlekedési lehetőség 

a Damjanich utca felől. A meg-
vásárolt önkormányzati ingatla-
non a bontást, majd a tereprende-
zést, a kerítés és a járda építését, 

illetve az épületbe vezető új 
bejárat kialakítását a közfoglal-
koztatási programban dolgozók 
saját kivitelezésben készítették 
el. A tervek betartásával, meg-
felelő munkaütemezéssel a tan-
évkezdésre el is készült minden 
szükséges feladat, hogy a gye-
rekeknek ettől a tanévtől már ne 
kelljen a forgalmas főutca felől 
megközelíteni az ebédlőt, hanem 
a kevéssé forgalmas, sokkal biz-
tonságosabb új útvonalat hasz-
nálhassák. 

A terület parkosítása, fásítása 
még hátra van. Első lépésként 
az Országfásítási Programban 
nyert facsemeték közül kerül ide 
néhány, majd füvesítéssel és vi-
rágosítással folytatódik a terület 
szépítése. 

A Méhkeréki Román Nem-
zetiségi Önkormányzat idén 
pályázatott nyújtott be a Csoóri 
Sándor Alaphoz néptánc kate-
góriában a Nyisztor György Ha-
gyományőrző Néptáncegyüttes 
munkájának támogatására. A CS-
SP-NEPTANC-MO-2021-0433 
kódszámmal nyilvántartásba 
vett kérelemre augusztus utol-
só napjaiban 1,7 millió forint 
támogatást nyert a nemzetiségi 
önkormányzat. A szakmai tervek 
szerint 1 541 525 forintból nép-
viseletet szereznek be a táncosok 
számára, a fennmaradó összeg-
ből pedig egy profi  bemutatkozó 
videó készül. A terveket idén de-
cember 31-ig kell megvalósítani. 

Új bejárat az ebédlőbe Sikeres
pályázat

Méhkerék az 
interneten

Közmeghallgatás 

Új weboldal segíti a méh-
keréki lakosságot a hivatalos 
ügyek intézésében, az ön-
kormányzat munkájáról való 
tájékozódásban. Mindenki 
számára elérhető a https://
mehkerek.asp.lgov.hu/, ahol 
a testületi döntésektől kezdve 
a különböző önkormányzati 
szolgáltatások díjai, a kérel-
mekhez, eljárásokhoz szüksé-
ges formanyomtatványok, az 
aktuális pályázati felhívások, 
vagy éppen az önkormányzat 
pályázatainak adatai is meg-
találhatók. 

A weboldal tartalma folya-
matosan frissül, illetve az ak-
tuális információkkal bővül 
is. Érdemes fi gyelemmel kö-
vetni az itt megjelenő híreket. 
A bővítéshez pedig szívesen 
fogadják a kezelők a lakos-
sági igényeket, javaslatokat 
is a mehkerek@mehkerek.hu 
e-mailcímen. 

Az önkormányzat képvi-
selő-testülete és bizottságai 
szeptemberi ülésükön köz-
meghallgatást tartanak. A 
közmeghallgatás főtémája a 
településen megvalósult és 
a következő pénzügyi cik-
lusban tervezett fejlesztések. 
Ezek mellett természetesen 
a lakossági hozzászólók más 
témával is részt vehetnek a 
közmeghallgatáson. Az ese-
mény tervezett dátuma 2021. 
szeptember 23., a pontos idő-
pontot az önkormányzat a 
weboldalán és a Micherechi 
Méhkerék Község közösségi 
oldalon teszi közzé., ahogyan 
a testületi ülések meghívóit 
is. 

Tekintettel arra, hogy a 
közmeghallgatás a veszély-
helyzet részletszabályait 
tartalmazó rendelet szerint 
egyéb rendezvénynek mi-
nősül, a feladatkörükben el-
járó résztvevőkön túl mások 
számára védettségi igazol-
vány felmutatásával lehetsé-
ges a részvétel. 

MEGHÍVÓ
a

Borszéki Tivadar tábornok tér
avatására

Borszéki Tivadar tábornok


