
Halottak napja alkal-
mából idén is tart ko-
szorúzással egybekötött 
megemlékezést az ön-
kormányzat a méhkeréki 
emlékhelyeken. A tiszte-
letadásra október 27-én, 
csütörtökön 11 órától 
kerül sor. A hivatalban 
várják mindazon helyi és 
településhatáron túli szer-
vezet jelentkezését, akik 
együttműködőként szeret-
nének részt venni a meg-
emlékezésen. 

A szellemi kulturális örök-
ség lehet kifejezési forma, 
tradicionális előadó művé-
szet, társadalmi szokás és 
rítus – ilyenek a méhkeréki 
néptánchagyományok. A 
zsűri is így látta, amikor a 
Méhkeréki Románok Egye-
sülete felterjesztését elfogad-
ta, és ezzel idén szeptember 
22-én a méhkeréki román 
néptánchagyomány felkerült 
a Szellemi Kulturális Örök-
ség Nemzeti Jegyzékére. Az 
erről szóló oklevelet Vincze 
Máté közgyűjteményekért 
és kulturális fejlesztésekért 
felelős helyettes államtitkár 
adta át Tát Margit polgár-
mesternek a Hortobágyon 
tartott ünnepségen. Ahol 
természetesen helyet kapott 
egy méhkeréki táncbemuta-
tó is – Papp László, Rossu 
Szabolcs, Rossu Zoltán, Jo-
ván Mercédesz, Szitás Anna, 
Kozma Krisztina előadásá-
ban. 

A méhkeréki román nép-
tánchagyományt, mint 
nemzedékről nemzedékre 
hagyományozódó szelle-
mi kulturális örökséget a 
Méhkeréket benépesítő ro-
mán ajkú emberek a bihari 
térségből hozták magukkal 

szokásaikkal, életvitelükkel 
együtt. Majd a zárt közös-
ségben a történelmi időkhöz 
alkalmazkodva formálódott, 
„elméhkerékiesedett”, és 

hosszú időre konzerválódott 
is. Míg a múltszázad első 
felében a mindennapi élet 
része volt a tánc, egy nyelv, 
amelyet a faluban mindenki 
ismert és „beszélt”, addig a 
század második felére egyre 
inkább megőrzendő örök-

séggé vált. A magyarorszá-
gi kultúra az 50-es években 
kezdte felfedezni a méhke-
réki román táncokat. Egyre 
többen jártak gyűjteni a fa-

luba, élükön Tímár Sándor-
ral, majd egyre több helyre, 
hazai és külföldi szereplé-
sekre – Franciaországtól az 
Egyesült Államokon át Ja-
pánig – hívták a méhkeréki 
táncosokat.

Olyan személyiségek neve 
fűződik a méhkeréki román 
néptánchagyományhoz, mint 
a Népművészet Mestere el-
ismerést kapott Nyisztor 
György táncos és Kovács 
Tivadar prímás. Vagy éppen 
a község művelődési házá-
nak névadója, Duló György, 
akinek a szervező munkája 
nélkül talán sosem szerezte 
volna meg azt a hírnevet a 
méhkeréki tánc, ami által az 
egész falu ismertté vált. A 
köztiszteletben álló közös-
ségszervező, tanár és hely-
történész kezdeményezésére 
alakult meg 75 évvel ezelőtt 
a Méhkeréki Kultúrcsoport, 
amely az első táncos páro-

kat is összefogta, és ezzel a 
mindennapi élet színteréről a 
színpadra emelte a méhkeré-
ki táncokat. 

– Köszönjük a lehetőséget 
és köszönjük a megbecsülést 
a bíráknak és miniszter úr-
nak, hogy a méhkeréki nép-
tánchagyomány mától már 
nem csak a méhkeréki kö-
zösség féltve őrzött kincse, 
hanem deklaráltan hazánk 
nemzeti örökségének része 
is. Hálával gondolunk mind-
azokra, akik hosszú-hosszú 
évtizedeken át őrizték a ha-
gyományt, művelték és mű-
velik táncainkat, még ha ez 
nem is volt mindig könnyű. 
Mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy a követke-
ző generációk számára is át 
tudjuk adni ezt az értéket – 
mondta a hortobágyi esemé-
nyen, az oklevél átvételekor 
Tát Margit polgármester.

A Gondozási Központ 
szervezésében, az önkor-
mányzat együttműködésével 
október 2-án került sor a ha-
gyományos idősek napi ren-
dezvényre a művelődési ház-
ban. A 60 év feletti lakosok 
valamennyien név szerinti 
meghívót kaptak az ünnep-
ségre, sokan el is fogadták 
azt és személyesen részt vet-
tek a programon, míg mások 
csak az ebédmeghívásnak 
tettek eleget. 

A színpadon óvodások, is-
kolások és a Jókai Színház 
színészei kulturális műsorral 
kedveskedtek a megjelen-
teknek. Köszöntőt pedig Tát 
Margit polgármester és Ke-
resztes György intézmény-
vezető mondott. Az aján-
dékokat mindenki őszinte 
örömmel fogadta, nagy 
sikere volt a retro cukorka-
csomagnak és persze a házi 
lekvárnak is. Több mint 500 
ebéd készült aznap a kony-
hán az ünnepeltek számára.
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Őszi Könyvtári Napok 
címmel rendezett egyhetes 
programsorozatot a méhke-
réki könyvtár október 3. és 
7. között kicsiket és nagyo-
kat egyaránt megszólítva. 
Az események között helyet 
kapott mese- és versfeldol-

gozás, Petrusánné Kondoros 
Mária könyvtáros mellett 
ebben közreműködött Tóth 
Péter Lóránt versvándor is. 
Ehhez hasonló nagy sikert 
aratott a zenés irodalom a 
gyerekek körében, Hevesi 
Imrével örömmel énekelték 

együtt a már ismert dalokat. 
Bánkiné Révész Adrienn ze-
nepedagógus pedig egy kü-
lönleges fejlesztő programot, 
a Kerekítő Mondókás Mókát 
hozta el a legkisebbeknek és 
szüleiknek egyaránt. 

A hét folyamán vendég-

ségben jártak a méhkeréki 
és a kötegyáni idősek a helyi 
könyvtárban, ahol a beszél-
getés témáját a Gasztroan-
gyal méhkeréki felvétele 
biztosította. A jó hangulatú 
találkozás szerves része volt 
a programsorozatnak.

Egy színes programmal 
gazdagítottuk gyermekeink 
óvodai életét az elmúlt hó-
napban. „Ősz Kincsei pro-
jekt” címmel nyert pályá-
zatot a „Varázskert” Román 
Nemzetiségi Óvoda, amely 
szeptember 26. és 30. kö-
zött került megrendezésre. A 
program tervezésekor prio-
ritás volt számunkra az őszi 
évszak szépségeinek megfi -
gyeltetése, hagyományaink 
és kultúránk megismerése. A 
családokkal való jó kapcso-
lat ápolása érdekében nyílt 
napokat is szerveztünk.  A 
hét minden napjára gyer-
mekeink érdeklődési körére 
támaszkodva más és más té-
mával készültünk. Óvodánk 
tornatermében tematikus 
helyszíneket alakítottunk.  
Ilyen volt a seprűkötés, a 
ládakészítés, a kosárfonás, a 
savanyítás, a virágbolt és a 
központi szerepet kapott pi-
actér. 

Az első napon Netye Ti-
vadar a seprűkötés mestersé-
gének bemutatásával ejtette 
ámulatba gyermekeinket. 
Olykor pisszenés nélkül kö-
vették fi gyelemmel, amint a 
földön várakozó cirokszá-
lakból megszületet a seprű. 
Tibi bácsi kifejezve gyer-
mekeink iránti szeretetét 
egy tucat kisméretű seprűvel 
ajándékozta meg óvodánkat, 
ezúton is nagyon köszönjük. 
A második napon Patka Mi-
hályné a kosárfonás mester-
ségével ismertette meg gyer-
mekeinket. Láthattuk a kosár 
elkészítésének folyamatát a 
nyers vesszőtől a kész ko-
sárig. Másik helyszínen Ru-
zsa János, óvodánk karban-
tartója a ládakészítés menetét 
mutatta be, ami főleg a fi úkat 
vonzotta. Jani bácsi munka-
állomása a közös kalapálás 

zajától volt hangos. Már az 
előkészületekben gyönyörű 
száraz kompozíciókkal őszi 
hangulatba öltöztettük óvo-
dánk belső terét. Folytatva a 
dekorlást, az udvaron gyer-
mekeinkkel közösen ülte-
tettünk árvácskákat, krizan-
témokat. Hagyományaink, 
sajátos ízeink megismerése 
jegyében a téli spájzolással 
ismerkedtünk. A játszva ta-
nulás elvén piacos játékra in-
vitáltuk gyermekeinket, ahol 
mindenféle zöldséget rakhat-
tak a kosarukba majd átadták 
a nagymamáknak előkészí-
tésre, szeletelésre. 

A második napon az elő-
készített savanyúság és 
szilva befőttek berakása a 
szorgos nagymamák segít-
ségével történt. Így gyer-
mekeink betekintést kaptak 
a savanyítás rejtelmeibe, 
folyamatába és kedvük sze-
rint kóstolhatták a sok fi nom 
gyümölcsöt és zöldséget. A 
harmadik napon romániai 
vendég előadóink, „Prieteni 
Veseliei” interaktív műsorral 
gondoskodtak gyermekeink 
jó hangulatáról. Számunkra 
fontos a településünk többi 
intézményével való jó kap-
csolat, ezért vendégségbe 
hívtuk a bölcsis csemetéket 
egy kis közös együttlétre. A 
negyedik napon a szülőkké 
volt a főszerep. Gyerme-
kükkel közösen alkothattak 

őszi asztali díszeket saját 
fantáziájuk szerint. A kéz-
műves tevékenység fő célja 
volt az együttlét és a közö-
sen szerzett élmények. Az 
egész hetet megkoronázta 
az ötödik nap felejthetetlen 
kirándulása. A gyermekek 
jelentős része első alkalom-
mal vett részt óvodai kirán-
duláson. A reggeli órákban 
autóbusszal Pusztaottlakára 
vettük az irányt, ahol kedves 
fogadtatásban volt részünk. 
A település polgármestere, 
Pál-Árgyelán Elvira és a Pu-
rdi Mihály Román Kulturális 
Egyesület elnöke, Karancsi 
Andrásné meleg teával és 
kaláccsal kedveskedtek ne-
künk, majd megtekintettük a 
helyi tájházat és az ortodox 
templomot. A tájházban lá-
tott régi használati tárgyak 
felkeltették a gyermekek 
érdeklődését. Mesébe illő 
volt számukra a régi bölcső, 
csodálkozással kérdezték 
„Ilyenben aludtak a pici ba-
bák régen?” Ugyanígy a var-
rógép, a rádió, vagy épp a 
régi fotelbe akart mindenki 
beülni. A keresztény hitélet 
értékeinek közvetítése fontos 

számunkra, hiszen gyerme-
keink ilyen családi környe-
zetben nevelkednek. Ezért 
az óvodában is az étkezé-
sek és lefekvés előtti román 
nyelven elmondott ima a 
napi rutin része.  A templom 
atmoszférája csendesség-
re késztette gyermekeinket, 
ahol Éva néni örömére el-
mondtuk az óvodában tanult 
román nyelvű imát. A déli 
órákban megérkezve a Csa-
ba-Parkba előbb megebédel-
tünk, majd egy óra hosszára 
a szabad mozgásnak adtunk 
teret a játszótéren. Figyelem-
be véve az őszi időjárás sze-
szélyeit a délutáni program 
nagy részét a kalandparkban 
folytattuk és zártuk. 

A pályázati támogatásnak 
– a Nemzetiségi kulturális 
kezdeményezések 2022. évi 
költségvetési támogatása ki-
írás keretein belül 800 ezer 
forint támogatási összegnek 
– köszönhetően a hét folya-
mán gyermekeinknek bősé-
gesen jutott a fi nomságokból 
(pl: gyümölcsök, ivólevek, 
édességek, palacsinta, szend-
vicsek, sütemények stb.).   
Köszönjük ezt a csodás hetet 
mindazoknak, akik közre-
működtek a projekt meg-
valósításában, Netye Tiva-
darnak, Patka Mihálynénak, 
fenntartónknak, Tát Margit 
polgármester asszonynak, 
a hivatali dolgozóknak, a 
szülői munkaközösségnek, 
a családoknak, nagyszülők-
nek, intézményünk összes 
dolgozójának!

Perdiné Netye Mária
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„Ősz Kincsei” projekthét a Varázskert Román Nemzetiségi ÓvodábanIndulnak
a szakkörök

Az önkormányzat és a 
Nemzeti Művelődési Inté-
zet között létrejött együtt-
működésnek köszönhe-
tően idén ősszel újabb 
szakkörök indulnak Méh-
keréken. A gyöngyfűzés 
és a quilling között lehet 
választani. A szakkörök-
höz való csatlakozás in-
gyenes, az eszközöket és 
az alapanyagokat a szer-
vezők biztosítják, éppen 
ezért a férőhelyek száma 
korlátozott. Jelentkezés 
Gurzó Jánosné Juli szak-
körvezetőnél. 

Vezetői
pályázatok

A vezetői kinevezések 
lejárnak a gondozási köz-
pontban és az óvodában 
egyaránt, ezért a fenntar-
tók pályázati úton keresik 
a magasabb vezetőket a 
két közintézmény élére a 
következő 5 év időtartam-
ra. A gondozási központ 
személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intéz-
mény, így a vezető sze-
mélyére ennek megfelelő 
előírások és a vezetői gya-
korlat igazolása vonatko-
zik. A pályázatokat októ-
ber 31-ig lehet benyújtani, 
amelyeket szakmai bizott-
ság értékel novemberben, 
az állás december 1-től 
lesz betölthető. Az óvoda 
esetében az előírt vég-
zettségek mellett fontos a 
nemzetiségi óvodapeda-
gógusként szerzett gya-
korlat is. A pályázat no-
vember 3-ig nyújtható be, 
az állás szintén december 
1-től tölthető be.

Karácsonyi
házitészta-vásár

Kiskocka, eperlevél, 
aprókocka és gyufatész-
ta rendelhető 1500 Ft/kg 
áron a Méhkeréki Tészta-
üzemből. A rendeléseket 
Muntyánné Flórikánál 
lehet leadni, a +36 70 
392 9893 telefonszámon.

Programok a könyvtárban 
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A méhkeréki Borszéki 
Tivadar tábornok tér és a 
méhkeréki száraztészta (vele 
együtt a lekvárok, savanyú-
ságok és a péksütemények) 
bekerültek az első Békés 
Megyei Közfoglalkoztatási 
Értéktárba. Az értéktár bi-
zottság tagjai 263 felterjesz-
tésből 65-nek adtak helyt, 
közöttük kettő méhkeréki. 
Összesen 45 Békés megyei 
település értékei kerültek 
be a 2022-es lajstromban. A 
gyűjteményt tartalmazó ki-

adványt szeptember 27-én, 
a Békés Megyei Közfoglal-
koztatási Konferencián és 
Kiállításon mutatta be annak 
kiadója, a kormányhivatal. 

Hosszú út és sok elvég-
zett munka, számos ered-
mény van már a méhkeréki 
közfoglalkoztatás lassan 10 
éves működésében. Csak 
idén elkészült egy új pagoda 
a Damjanich utcai közösségi 
térre a fi ataloknak, az óvoda 
112 négyzetméteres parko-

lója kapott betonborítást, a 
tésztakészítés folyamatos, az 
önkormányzati utak javítása 
visszatérő feladat, akárcsak 
a parlagfűmentesítés. Idén 
már elkészült 185 db 5 li-
teres üveg savanyú uborka, 
fajtánként mintegy félszáz 
őszibarack-, sárgabarack- és 
körtebefőtt. A mezőgazda-
sági idényben folyamatos a 
virágágyások és a zöldséges-
kert gondozása, az idei mér-
leg szerint 120 fej saláta, 200 
retek, 216 karalábé, 24 kg 
zöldbab, 25 kg vöröshagyma 

és 5 mázsa csemegeuborka 
gazdagítja a helyi ellátást. Az 
őszi munkák során 4 hektár 
cirok is betakarításra került, 
valamint folyamatban van 3 
mázsa fejes káposzta sava-
nyítása. 

Békéscsabán, a szeptem-
beri rendezvényen Méhkerék 
kiállítóként is szerepelt. A te-
lepülés standját megtisztelte 
Réthy Pál, a Belügyminisz-
térium közfoglalkoztatási és 
vízügyi helyettes államtitká-
ra, aki személyesen gratulált 
az elért eredményekhez.

A Belügyminisztériumtól elnyert pályázati támoga-
tás és az önkormányzat által vállalt költségek ezen a 
télen 744 mázsa barnakőszén szétosztását teszik le-
hetővé Méhkeréken. A szociális tüzelő támogatáshoz 
szükséges kérelmeket legkésőbb november 15-ig lehet 
benyújtani a polgármesteri hivatalban. Ezt követően 
megvizsgálják a jogosultsági feltételeknek való meg-
felelést, majd a kérelmek mennyisége alapján a képvi-
selő-testület várhatóan november végén dönt a támo-
gatások mértékéről. 
Jogosultsági feltételek:
• egyedül élő kérelmező esetén a jövedelem nem ha-

ladja meg a 71.250.- Ft-ot,
• családban élő kérelmező esetén a családban az egy 

főre eső jövedelem nem haladja meg az 57.000.- Ft-
ot,

• jövedelemvizsgálat nélkül jogosultak azok a csa-
ládok, akik tartósan beteg (egészségkárosodott), 
fogyatékkal élő gyermeket nevelnek életkorra való 
tekintet nélkül,

• jövedelemvizsgálat nélkül jogosultak a 65. évet be-
töltött egyedülálló és egyedül élő nyugdíjas szemé-
lyek,

• az aktív korúak ellátásában részesülő személy,
• időskorúak ellátásában részesülő személy,
• gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy 

hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelő családok,

• 3 vagy több gyermeket nevelő családok,
• gyermekét egyedül nevelő szülő.

További tájékoztatás kérhető
Fanaczán Réka szociális ügyintézőnél.

Az önkormányzat több 
éves hagyományát folytatva 
idén is csatlakozik a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjprog-
ramhoz, amelynek keretében 
a felsőoktatásban tanuló di-
ákok kaphatnak ösztöndíjat 
szociális helyzetük alapján. 
Az ösztöndíjrendszerben az 
önkormányzat havi 1500 
forint támogatást biztosít 
a méhkeréki fi ataloknak, e 
mellé a kormányhivatal és 
az adott felsőoktatási in-

tézmény változó összeggel 
járul hozzá a havi ösztöndíj 
folyósítása érdekében. Már 
most pályázhatnak azok is, 
akik majd csak februárban 
adják be a főiskolai/egye-
temi jelentkezésüket, és 
persze azok is, akik már a 
felsőoktatásban tanulnak. A 
pályázatokat az EPER-Bursa 
rendszerben lehet benyújtani 
november 3-ig. Részletek: 
https://mehkerek.asp.lgov.
hu/bursa-hungarica

Ismét eljött az ideje annak, 
hogy akik nem éltek a szeny-
nyvíz-elvezetés lehetőségé-
vel megfi zessék az úgyne-
vezett talajterhelési díjat. A 
település csatornázottságát 
követően az országos gya-
korlatnak megfelelően Méh-
kerék is talajterhelési díjat 
vezetett be, aminek részben 
az a célja, hogy ösztönözze 
az ingatlantulajdonosokat a 
csatornahálózatra való rá-
kötésre, hiszen a rendszer 
jobb kihasználtság mellett 
nagyobb hatásfokkal üze-
mel, s természetesen a fenn-
tartás költségei is nagyobb 
arányban térülnek meg. Aki 
ezzel a lehetőséggel nem él, 
és továbbra is saját szenny-
vízaknában gyűjti a háztartá-
si szennyvizet, annak bizony 
talajterhelési díjat kell fi zet-
nie. Ehhez az Alföldvíz Zrt. 
szolgáltatja az előző évre vo-
natkozó ingatlan és fogyasz-
tási adatokat. Ha esetleg el-
térés van a nyilvántartásban, 
és valaki mégis rákötött a 
rendszerre, de nem szerepel 
az adatbázisban, a megfelelő 
dokumentumokkal igazol-
hatja, hogy nem köteles ezt a 
közterhet megfi zetni. A pol-
gármesteri hivatal pénzügyi 
osztályán segítenek a beval-
lás és a bejelentés elkészíté-
sében. 

Az év utolsó hónapjaiban 
is a megszokott rendben, a 
hónap 3. csütörtökjén 12:30 
és 14:30 között lehet helyben 
ügyeket intézni a DAREH 
kihelyezett ügyfélfogadásán. 
A polgármesteri hivatalban 
október 20-án, november 
17-én és december 15-én 
délután várja az ügyintéző a 
helyieket.

A Magyar Falu Program 
keretében elnyert támo-
gatásból megkezdődtek a 
munkálatok a temetőben. A 
legsürgetőbb feladat már be 
is fejeződött. Az új, 2 férőhe-
lyes kegyeleti hűtőt szeptem-
ber 29-én beszerelte a szol-
gáltató. Az eszköz beszerzési 
pályázatát a Csizi Frigo Kft. 
nyerte, a cég 1 739 900 fo-
rintért biztosította az új be-
rendezést. A rendelkezésre 
álló keretből még el kell ké-
szíteni a ravatalozó áramhá-
lózatának bővítését, ill. a vi-
lágítótestek korszerűsítését. 
Ezeknek a munkálatoknak a 
beszerzése folyamatban van. 
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ügyfélfogadás

Temetőfejlesztés
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Szeptemberben egy másik kiállításon is sikereket ara-
tott a méhkeréki közfoglalkoztatási stand. A hónap köze-
pén a Gyulai Pálinkafesztiválon három napon át láthatta, 
kóstolhatta és vásárolhatta a nagyközönség a méhkeréki 
termékeket.

FELHÍVÁS
Méhkerék Község Önkormányzata nyílt pályáza-
ton meghirdeti eladásra a Méhkerék, Sarkadi utca 
22. szám (hrsz. 387) alatti ingatlant.
Az 1083 nm-es telek (kivett lakóház, udvar és 
melléképület) magán személy számára, otthont-
eremtés céljára eladó. 
Az ingatlan eladási ára min. 2 millió forint.
Az ajánlatokat erre a célra készített ajánlati lapon, 
a meghirdetett ár 10%-ának megfelelő összegű 
ajánlati biztosíték megfi zetésével 2022.10.20. 14 
óráig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. 
Ajánlati lap és részletes felhívás kérhető a hiva-
talban, illetve megtalálható a www.mehkerek.asp.
lgov.hu honlapon.
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Ca fi u al satului, mă ad-
resez dumneavoastră cu re-
cunoștință pentru strădania 
avută de-a lungul timpului 
de-a rămâne o comunitate 
compactă, pentru faptul că 
aici încă se vorbește limba 
română, pentru modul în 
care v-ați asigurat să păstrați 
și să transmiteți și copiilor 
dumneavoastră cultura stră-
moșească. Și da, această lo-
calitate încă este despre noi, 
românii de pe aceste mele-
aguri, despre dansurile și 
cântecele noastre. Este des-
pre casa noastră părintească, 
despre ulițele unde oamenii 
își dau bineață. Este desp-
re credința cu care am fost 
crescuți cu toții. Este desp-

re noi, micherechenii! Este 
despre satul nostru! Despre 
românii pe care am putut să 
mă bazez și care pot conta pe 
mine. Despre noi trebuie să 
fi e și recensământul din acest 
an, deoarece acesta ne va 
infl uența munca în următorii 
zece ani. Va infl uența viața 
satului! Un recensământ cu 
un număr mare de români 

declarați va însemna o con-
tinuitate. De aceea, ca și 
micherechean, în calitate de 
președinte al AȚRU, vă rog 
să vă declarați cu mândrie 
identitatea românească la re-
censământ! 

A falu szülöttjeként elis-
meréssel tartozom Önöknek, 

amiért hosszú évtizedek óta 
egy összetartó közösséget 
alkotnak, ahol még beszélik 
a román nyelvet, őrzik és 
megélik kultúránkat, tovább 
örökítik azt gyermekeink-
nek, unokáinknak. Ez a falu 
rólunk szól, magyarországi 
románokról, a táncainkról 
és dalainkról. Arról a hitről, 
amelyben mindannyian fel-

nevelkedtünk. Rólunk, Méh-
kerékiekről, akikre támasz-
kodhatok, és akik a jövőben 
is számíthatnak rám! 

Különleges érzelmek köt-
nek azokhoz az emberekhez 
és helyekhez, ahol az én gyö-
kereim is vannak. Itt, ahol 
ismerek minden egyes fűszá-
lat, bokrot, és ahol az embe-
rek még ma is megállnak az 
utcán egymással beszélgetni. 
Itt él az ország egyik legré-
gebbi és legerősebb román 
nemzetiségű közössége. Az 
idei népszámlálásnak is ró-
lunk kell szólnia, mivel ez 
meghatározza közösségünk 
jövőjét. Befolyásolni fogja 
a falu életét, intézményeink, 
egyházaink, civil szerveze-
teink működését. Egy nagy 
számban megvallott román 
nemzetiségi identitás, a foly-
tonosságról adhat bizonyos-
ságot. Ezért méhkerékiként 
és az MROÖ elnökeként arra 
kérem Önöket, hogy büszkén 
és bátran vallják meg román 
nemzetiségi identitásukat!

Gheorghe Cozma
– Kozma György

președintele AȚRU – 
MROÖ elnök

Dragi Micherecheni, kedves Méhkerékiek!

Tisztelt Magyarországi Román Honfitársaink!
Október 1 és november 28 között népszámlálás lesz Magyarországon.

-

12.1. Milyen nemzetiséghez tartozónak érzi magát? 
- Kérjük a ROMÁN választ jelölje.

13.1. Mi az anyanyelve?
 - Kérjük a ROMÁN, vagy a ROMÁN és MAGYAR választ jelölje.

13.2. Családi, baráti közösségben milyen nyelvet használ általában?
 - Kérjük a ROMÁN, vagy a ROMÁN és MAGYAR választ jelölje.

- a nemzetiségi önkormányzati választások kiírása a településeinken,
- civil szervezeteink állami támogatása,
- nyelhasználattal kapcsolatos jogunk és hagyományaink fennmaradása.

Dragi Români din Ungaria!

- dreptul la li

A méhkeréki néptánc ünnepe
2022. október 22. / 15 órától a piactéren

Népi kulturális értékek

200 néptáncos, közös táncház, fergeteges hangulat

Retró utcabál hajnalig 

Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat, fiatal és tapasztalt táncosokat,

 75 év hagyomány és tisztelet
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