
Méhkerék Község                Önkormányzat

Viața Micherechiului g Kiadja Méhkeréki Község Önkormányzata g Felelős kiadó: Goron Zsolt alpolgármester
Honlap: www.mehkerek.hu és http://mehkerek.asp.lgov.hu g  E-mail címünk: mehkerek@mehkerek.hu

Keressen minket Facebookon is! htttp://www.faceboook.com/mehkerek.kozseg

Impresszum

4

Méhkerék Község Önkormányzata Időszakos lapja Ziar periodic al Primăriei din Micherechi

Viaţa Micherechiului
2022/III.Méhkerék Község Önkormányzatának kiadványa

1

Concurs de povestire „Vasile Gurzău”
În comunitatea româ-

nească din Ungaria, satul 
Micherechi este recunoscut 
ca fiind un reper în ceea ce 
privește păstrarea identității 
culturale românești, a obicei-
urilor și tradițiilor moștenite 
din străbuni.

A gyereknapi rendezvénynek 
idén május 29-én a bölcsőde és 
az óvoda udvara ad helyet. A 
program a hónap utolsó vasár-
napján 11 órakor kezdődik és a 
tervek szerint 15 óráig tart. Az 
önfeledt szórakozásról a gye-
rekek által jól ismert és kedvelt 
Prietenii Veseliei társulata gon-
doskodik. A programban szerepel 

még az apróságok számára bábszínház-előadás, a nagyobbaknak pedig 
kincskereső játékkal készülnek a szervezők. Az arcfestés, csillámtetoválás, 
ugrálóvárak és vattacukor már-már kötelező eleme a méhkeréki gyerek-
napnak, így ezek idén sem maradnak el a kínálatból. Mindezek mellett 
azonban jó pár meglepetés is készül, mind a fi nomságok, mind a szórako-
ztató programok terén, amiért érdemes lehet a családok minden tagjának 
kilátogatni a rendezvényre. 

Tekintettel arra, hogy az idei gyereknap egész napos kikapcsolódást 
ígér a gyerekeknek és családtagjainak egyaránt, az egytál melegételről is 
gondoskodnak a szervezők az oktatási, nevelési intézmények szülői közössé-
geivel együttműködve. A szülők paprikáskrumplit főznek a rendezvény 
ideje alatt, amivel a résztvevőket kínálják majd. A részvétel szokás szerint 
ingyenes minden méhkeréki család számára.

Gyereknap Méhkeréken
a családok minden tagjának

A tavalyi hagyományt folytat-
va ismét települési szintű gyer-
meknapi rendezvényre készül-
nek a szervezők. A közkedvelt, 
hagyományos programelemek 
mellett több új színfoltja is lesz 
az idei programnak, ahova a 
gyerekekkel együtt a családok 
valamennyi tagját várják. 

Különszám

Cu o tradiție care depășește deja 
două decenii, Concursul de povestire 
Vasile Gurzău a fost organizat în acest 
an de Școala generală bilingvă din 
Micherechi în data de 14 aprilie. 

Cu bucuria pe care doar su�letele 
curate ale copiilor o pot transmite, cei 
douăzeci de participanți ai claselor 
1-8, s-au prezentat în fața juriului cu 
emoție și curaj.

La rândul său, juriul format din părintele Visarion Tudorici, doamna 
profesor Simina Gherțan și doamna profesor Mihaela Baicu, a ascultat cu 
su�letul la gură fi ecare poveste rostită fi e cu voce tremurândă, fi e cu voce 
sigură și hotărâtă, fi e cu voce blândă și dulce.

Nu a fost ușor să se stabilească o hierarhie a participanților, pentru fi ecare 
categorie din concurs. Totuși, juriul a stabilit în cele din urmă câștigătorii iar 
mai apoi doamna director Ana Ruja împreună cu doamna director adjunct 
Ana Benye au felicitat elevii, oferind-le cadouri și diplome de participare.

Clasamentul fi nal a arătat astfel:
- pentru categoria claselor 1-2, locul întâi l-a obținut Mark Mira din clasa 

I, locul doi a fost obținut de eleva Bone Alexandra, tot din clasa I, locul trei 
a fost câștigat de elevul Martin Nikolasz, din clasa a III-a, iar mențiune a 
obținut eleva Gurzo Abigel, din clasa a II-a.

- pentru categoria claselor 3-4, locul întâi a fost atribuit elevului Tollas 
Bence din clasa a III-a, locul doi i-a revenit elevului Ruzsa Peter tot din clasa a 
III-a, iar locul trei a fost câștigat tot de un băiat, Rokszin Eliasz, din clasa a IV-a. 

- pentru categoria claselor 5-6, locul întâi a fost obținut de elevul Rethelyi 
Zoltan, din clasa a V-a, locul doi a fost atribuit elevei Gomboș Emilia din 
clasa a VI-a, locul trei a revenit elevei Boldog Alexandra din clasa a V-a, iar 
mențiune a primit eleva Kozma Arlett, din clasa a VI-a.

La categoria claselor 7-8, clasamentul a fost următorul: locul întâi a fost 
atribuit elevei Puha Agnes, locul doi a fost obținut de eleva Rokszin Vivien, 
locul trei a fost câștigat de eleva Toszeczki Dorottya din clasa a VII-a, iar 
mențiune a primit eleva Mag Izabella din clasa a VIII-a.

Toți elevii participanți și-au dovedit abilitățile de povestitori și au readus 
în atenția celor prezenți povești aproape uitate din repertoriul poveștitorilor 
români din Ungaria.

Bineînțeles, cel apreciat dintre aceștia rămâne pentru noi Vasile Gurzău, 
acest fi u al satului Micherechi, care prin moștenirea sa culturală ne-a adus, 
încă o dată, în lumea unde toate fi nalurile sunt fericite.
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Duló György Művelődési Ház 
Méhkerék, Kossuth u. 79. sz.

2022. 
május 6.

a Művelődési Ház homlokzatán elhelyezett 
emléktáblánál

házigazda: Gyalog László

Köszöntő – Árgyelán Mihály
Méhkeréki Románok Egyesületének elnöke

Nyisztor György emlékezete
– Dr. Felföldi László, néprajzkutató, 
táncfolklorista, címzetes egyetemi tanár

Találkozásom Nyisztor Györggyel
– Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze címmel 
kitüntetett Kossuth-díjas énekes-dalszerző, 
népzenekutató, a táncházmozgalom egyik 
elindítója

Találkozásom az élő népművészettel 
– Varga Zoltán, Martin György-díjas 
koreográfus, néptáncoktató

Méhkeréken, Nyisztor Györgytől tanultunk 
– Zsuráfszky Zoltán, táncművész, 
koreográfus, Kossuth-díjas, Kiváló Művész, 
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti 
igazgatója és a Honvéd Együttes ügyvezető 
igazgatója

Gheorghe Nistor, un păstrător de tradiții
al dansului micherechean
– Viorel Nistor, coregraf

A vér nem válik vízzé…
– Nyisztor Miklós,
pedagógus

Zárszó – Goron Zsolt,
Méhkerék Község alpolgármestere

g ifj. Rácz Zoltán
g Harruckern Táncegyüttes
g énekel Pojendán Anna
g Nyisztor György
   Hagyományőrző Néptánc
   Együttes
g énekel Pojendán Gergő
   és János Hajnalka
g Szeged Táncegyüttes
g zenekari kíséret:
   Papp László, id. Rácz Zoltán,
   ifj. Rácz Zoltán, Ludas Zenekar

Tímár Sándor méhkeréki gyűjtései
és kapcsolata Nyisztor Györggyel
– Tímár Mihály, néptáncpedagógus,
a Tímár Együttes művészeti vezetője,
Tímár Sándor (Kossuth-díjas koreográfus,
a Nemzet Művésze) fia

– Fotóválogatás Nyisztor György életéről
és szakmai pályafutásáról
a kiállítás kurátora Simon Éva,
az Editura NOI Kiadó igazgatója;
a kiállítást megnyitja Kozma György,
a Magyarországi Románok
Országos Önkormányzatának elnöke

Koszorúzás

Szakmai nap
Kávészünet

Állófogadás

Müvészeti elöadások

13.00

13.30

17.30

Kiállítás megnyitó
Nyisz tor  100

Mesterem, Nyisztor György
– Gyalog László, többszörös Nívó-díjas 
koreográfus, örökös aranysarkantyús 
táncos, mesterpedagógus
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Retro kiállítás és vásár
a piactéren

Örökségünk a néptánc

Idén is lesz retro játék és 
kiautó vásár a méhkeréki pi-
actéren. Az Amigo Retró Ga-
rázs facebook-os csoportot 
működtető Kozma Mihály 
Amigo ebben az évben má-
jus 22-én 8 és 16 óra között 
rendezi meg a II. Méhkeréki 
Retró Játék és Kisautó Vá-
sárt, és Veterán Találkozót. 

A Méhkeréki Román Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozott a 
Méhkeréki Románok Egyesülete és a Magyarországi Románok Kultu-
rális Szövetsége közös kezdeményezéséhez, miszerint indítványozzák, 
hogy a méhkeréki román tánchagyomány és annak továbbélése, 
mint a méhkeréki román nemzetiségi közösség szellemi kulturális 
öröksége felvételre kerüljön „A szellemi kulturális örökség nemzeti 
jegyzéké”-be. 
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A résztvevők izgalmas látnivalókra 
számíthatnak a programban. A kiállí-
táson szerepelnek veterán autók, mo-
torok, kerékpárok, játékok és képre-
gények, de lesz régi játék adok-veszek 
is. Az előzetes információk szerint 30 
veterán autó, 10 veterán motor és kb. 
20 veterán kerékpár sorakozik majd 
fel a látnivalók között. 

Az érkezőket 10 órától 300 darab 
retro kakaós csigával várják a Susanne 
pékség jóvoltából. Délben méhkeréki 

néptánc bemutató színesíti a programot, és a Békéscsabai I� úsági és 
Sportkutyás Egyesület kutyás bemutatót tart. A gyerekeket ugrálóvár 
várja a Pedersoli Pub támogatásával. A helyszínen a Csocsi büfé kolbászt 
süt, amit vásárolni lehet, és a ZUK kocsma biztosítja a frissítőket.

Nyár: táborozás Méhkeréken 

A tervek szerint az Erzsébet-táborok sorozatát a július 4-től 8-ig tartó Alkotótá-
bor nyitja meg. A programokat a Román Nemzetiségi Gondozási Központ szervezi 
a telephelyén. Amennyiben pozitív elbírálásában részesül a pályázat, úgy július 
10-én 30 méhkeréki tanuló utazhat a zánkai nyári táborba egy egyhetes üdülésre. 
A helyi táborozási lehetőség a tervek szerint a sporttáborral folytatódik július 
harmadik hetében, szintén a Gondozási Központ szervezésében. Ezt a hónapot a 
már hagyományos néptánctábor zárja. A július 25-tel kezdődő néptánctanulás és 
hagyományőrzés helyszíne a Duló György Művelődési Ház lesz. A Méhkeréki Román 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Méhkeréki Románok Egyesülete közös tábora 
szintén ingyenes, de regisztrációs díjhoz kötött, ami ezúttal 1500 forint. 

Augusztusban, egy hét kihagyás után, 8-án kezdődik a „Szárnyak és gyökerek” 
című hittantábor. A Méhkeréki Román Nemzetiségi Önkormányzat programjának 
ismét a művelődési ház ad majd helyet. A sort pedig a „Hagyományaink nyomában” című népismereti tábor zárja augusztus 15. és 19. között, ismét a 

gondozási központban. 
A Román Nemzetiségi Gondozási Központ által tervezett Er-

zsébet-táborok fi nanszírozását pályázat útján szeretné elnyerni 
az intézmény. Ennek benyújtásához szükség van a jelentkezők 
adataira, így a jelentkezéseket május 2-ig tudja fogadni az in-
tézmény. A részvételi szándékot Keresztes Györgynél és Jova 
Ádámnál lehet jelezni személyesen. 

A nemzetiségi önkormányzat programjai már támogatói dön-
téssel rendelkeznek. Aki néptánc- vagy hittantáborba szeretne 
jelentkezni, Rossu Odettet keresse a hivatalban mielőbb, de leg-
később június végéig, mert a férőhelyek száma itt is korlátozott. 

Óvodai ballagás

Gazdatalálkozó

Kormányablakbusz

Választás a NAK-nál

Új nemzetiségi képviselők

A Varázskert Román Nemzetiségi Óvodában a tanév 
végével 17 ballagó búcsúzik az óvodától. A nagycsoportosok 
ballagását május 27-én 17 órától rendezi meg az intézmény.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei általános alelnöke, 
egyben megyei elnök-jelöltjének tájékoztatása szerint május 5-én, 
csütörtökön 18 órától gazdatalálkozóra várják a méhkeréki gazdálko-
dókat. Az aktuális témák között szó lesz a zöldség-, gyümölcs ágazat 
jelenlegi helyzetéről, a KAP reform információiról, valamint a 2022. 
évi Egységes Kérelem beadásával kapcsolatos tudnivalókról. Kozsuch 
Kornél alelnök mellett az esemény vendége lesz még dr. Márton�fy 
Béla országos osztályelnök és Buka Szabolcs megyei főfalugazdász. 
A kötetlen szakmai fórumnak a Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Üzletközpont ad helyet. 

Május 23-án, hétfőn ismét igénybe vehető lesz a Kormányablak 
mobil ügyfélszolgálata Méhkeréken. A kormányablakbusz a szokott 
módon, a piactéren várja az ügyfeleket a hónap negyedik hétfőjé-
nek délutánján 13 és 15 óra között. A mobil ügyfélszolgálat előzetes 
időpontfoglalás nélkül is számos hivatalos ügyintézésre lehetőséget 
nyújt helyben. Így többek között a személyazonosító igazolvány, 
a lakcímkártya, az útlevél, a jogosítvány, az ügyfélkapu, de még a 
babváró támogatás igénylése is elindítható a kormányablakbuszban. 
Mindenképpen érdemes élni a lehetőséggel azoknak, akik ugyanezen 
ügyintézése okán nem szeretnének elutazni a Sarkadi Járási Hivatalba. 

Szavazási központ lett Méhkerék, azaz a helyi agrárkamarai tagok-
nak nem kell elutazniuk ahhoz, hogy a május 20-i kamarai választáson 
leadhassák szavazatukat. A szavazásra jogosultak levélben is kaptak 
erről értesítést, de NAK honlapján is elérhető az információ. Azok a 
tagok, akik az adott napon nem tartózkodnak a lakóhelyükön a me-
gyén belül átkérhetik magukat másik szavazási központba, az erről 
szóló kérelemnek május 11-ig kell beérkeznie a kamarához. A részletek 
ügyében Braun Nóra falugazdász tud segítséget nyújtani. 

A voksolás napján, május 20-án a méhkerékiek a házasságkötő 
teremben, a Damjanich utca 4. szám alatt adhatják le szavazataikat 
reggel 6 és este 19 óra között. 

Valamennyi nemzetiségi önkormányzat új tagja átvette a man-
dátumát az elmúlt egy hónapban. A sor elején Árgyelán Mihály lett 
a Méhkeréki Románok Egyesületének új képviselője a Magyarországi 
Románok Országos Önkormányzatának közgyűlésében. A méhkeréki 
képviselő március végén a fővárosban vette át a megbízatását igazoló 
dokumentumot a Nemzeti Választási Bizottság tagjától. A Békés 
Megyei Román Önkormányzat új képviselője méhkeréki „színekben” 
Rossu Odett. A képviselő asszony április 21-én vette át megbízó levelét. 
Végezetül a Méhkeréki Román Nemzetiségi Önkormányzat új tagja, 
Radics János április 26-án tette le esküjét. A szervezet ekkor tartotta 
elnök- és alelnök-választását is. A jelenlévők Árgyelán Mihályt válasz-
tották meg a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének és Radics 
Jánost alelnöknek. A munka minden nemzetiségi önkormányzatban 
zavartalanul folytatódik az új képviselők eskütételét követően. 

Az UNESCO 2003-ban fogadta el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről 
szóló egyezményt, amely Magyarországon 2006-ban emelkedett törvényi erőre. 
A szellemi kulturális örökség alapvetően szóban, tudásban, képességekben, 
szokásokban létező, és az élő közösségekhez kapcsolható kulturális gyakorlat. 
Az egyezmény célja ezen közösségi gyakorlatok megőrzése, az önálló kulturális 
arculattal rendelkező közösségek identitásának megerősítése, ezáltal a kultu-
rális sokszínűség kölcsönös elismerése, valamint a nem tárgyiasult és gyakran 
kihalással fenyegetett kifejezési formák jelentőségének tudatosítása, az ilyen 
örökség-elemek védelme. Magyarország a UNESCO által nyilvántartott vi-
lágörökségi lista mellett a kulturális miniszter 2009. május 19-én kelt felhívásával 
létrehozta a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékét is. A felhívás alapján 
a Magyarországon élő közösségek, csoportok vagy egyének a saját szellemi 
kulturális örökségükként elismert elemeket javasolhatnak felvenni a szellemi 
kulturális örökség nemzeti jegyzékére. A nemzeti jegyzékre került örökségek 
használhatják a „Szellemi Kulturális Örökség Magyarországon” logóját.

A méhkeréki román tánchagyomány a mai napig meghatározza a település 
életét, közösségformáló és hagyományőrző szerepe vitathatatlan. E szellemi 
örökség sokak erőfeszítésének eredményeként lehet ma is élő tudás, így a 
nemzeti jegyzékre való felvétel a méhkeréki táncos ősök előtt való tisztelgés 
mellett, a ma élő, e tánckultúrát őrző és tovább vivő személyek, közösségek, 
csoportok elismerését is jelentené. A javaslattétel folyamata megkezdődött.

Örökségek háza lehet a régi iskola épületéből
Örökségek háza kialakítására pályázik 

Méhkerék. A régi iskola épületében, a Kos-
suth utca 82/A szám alatt szeretné kialakíta-
ni az önkormányzat a román közösség kul-
turális bemutatóterét. Az élményközpontú 
örökségturisztikai fejlesztés részben a helyi 
lakosoknak, de még inkább a településre 
látogatóknak szól, s amellett, hogy új kultu-
rális színfoltja lehet a községnek, várhatóan 
a gazdasági együttműködéseket is élénkíti.  

A megyei önkormányzat által koordinált 
TOP-Plusz fejlesztési forrásokból mintegy 
46,7 millió forintra pályázik Méhkerék a 
tervek megvalósítása érdekében. A konkrét 
ötlet a románság kulturális örökségének 
bemutatása céljából épületrész fejlesz-
tést, terem kialakítást és a bemutatáshoz 

szükséges digitális, okos fejlesztéseket tartalmazza. 
Az érintett épületrész átalakítására és rekonstruk-
ciójára mintegy 31 millió 750 ezer forintot tartanak 
indokoltnak a szakemberek. A bemutatóterem be-
rendezéséhez pedig 9 millió 250 ezer forint értékű 
eszközök beszerzésére van szükség. Az egyéb pro-
jektköltségekkel együtt a tervek megvalósításának 
teljes finanszírozását pályázati forrásból szeretné 
megvalósítani az önkormányzat. 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálást nyert, 
úgy az évek alatt felhalmozódott tárgyi emlékek, a 
digitalizálásra váró fotók, a rendezvényeket megörö-
kítő videófelvételek méltó elhelyezést nyerhetnek az 
új Örökségek házában. A gyűjtemény létrehozásával 
és kezelésével, nem utolsó sorban bemutatásával 
sokak régi vágya teljesül, egyben méltó tisztelete az 
ősök hagyatékának. 

A Helyi választási Bizottság
2022. június 19. vasárnapra tűzte ki 

az időközi polgármester választást Méhkeréken.

A választáson való induláshoz 54 fő ajánlása szükséges. 
Az ajánlóíveket legkorábban április 30-án 8 órakor lehet 
átvenni, leadni pedig május 16-án 16 óráig kell.


