
November 11-én köszön-
tötte az önkormányzat a 
Méhkeréken, a szociális ága-
zatban dolgozókat. A szociá-
lis munka napja alkalmából 
megtartott ünnepségre a Ro-
mán Nemzetiségi Gondozási 
Központ valamennyi munka-
társa, illetve a helyben szoci-
ális ellátást végző más szer-
vezetek vezetői is meghívást 
kaptak. A köszöntők után, a 
terített asztal mellett jó han-
gulatban telt az ünneplésre 
szánt délután a Házasságkö-
tő teremben. 

– A szeretet húzódik meg 
a gondoskodás mögött, az 
őszinte odafordulás, az elfo-
gadás a legnagyobb motivá-
ló. Ezért sokkal több ez, mint 
„ellátás”. És ezt a többletet 
Ti adjátok hozzá az ellátás-
hoz, a személyiségetekkel, 
saját magatokkal. Egy ki-
csit minden alkalommal 
magatokból is hozzátesztek 
az épp aktuális feladathoz, 
az épp felmerült probléma 
megoldásához. Éppen ezért 
sokkal több ez, mint egysze-

rűen munka. Ez egy nehéz 
és szép hivatás gyakorlása. 
Minden eltelt nap tanúbi-
zonysága elkötelezettsége-
teknek és hatalmas jó szíve-
teknek. Emberségből adtok 
példát minden nap, amikor 
pici gyerekekkel, idősekkel, 
rászorulókkal foglalkoztok. 
Olyan emberekkel, akiknek 
segítségre van szükségük – 
fogalmazott köszöntőjében 
Tát Margit polgármester. 

A településen a szociális 
ellátó rendszer 2001 óta fo-
lyamatosan épül, bővül, egy-
re több szolgáltatást nyújt a 
helyieknek a lakossági igé-
nyek alapján. Kezdésként 
Berényi Jánosné a gyermek-
jóléti alapellátás feladatait 
koordinálta, majd 2004. áp-
rilis 1-jén kezdte meg műkö-
dését a gondozási központ. 
Ezzel elindult az idősek 
nappali ellátása. A feladatok 
azóta is folyamatosan bővül-

nek: 2017-ben integrálódott 
a konyha az intézménybe, 
2022. január 1-jén elindulta 
a bölcsődei szolgáltatás is. 
Nagy igény mutatkozik az 
idősek bentlakásos ellátására 
és a támogató szolgálat elin-
dítására is. Az új szolgálta-
tásoknak az infrastrukturális 
feltételeit csak külső támo-
gatással tudja megteremteni 
a fenntartó önkormányzat. 
Ezen dolgoznak a képvi-
selők.

A hagyományok szerint 
Mindenszentek alkalmából 
tisztelettel emlékezett meg 
a közösség Méhkerék neves 
szülötteiről és azokról a hősi 
halált halt helyi és román ka-
tonákról, akik a szabadságért 
áldozták életüket. Október 
27-én a II. világháborús ro-
mán katonák emlékművénél, 
Borszéki Tivadar vezérőr-
nagy sírjánál, az Elődök em-
lékművénél, Kovács Tivadar 

és Nyisztor György közös 
emléktáblájánál, a II. világ-
háborús hősök emlékművé-
nél, az 1848-49-es szabad-
ságharc, az I. világháború 
és a II. világháború emlékét 
őrző márványtábláknál az is-
kolások műsora után, főhaj-
tás mellett helyezték el a he-
lyi és az eseményre érkezett 
szervezetek a megemlékezés 
koszorúit. 

PÓTÖSSZEÍRÁS
Megkezdődött az idei népszámlálás utolsó szakasza, az ún. pótösszeírás. Azok, akik sem online formában, sem a számlálóbiz-

tosok segítségével nem töltötték ki a statisztikai adatgyűjtés kérdőívét – akár a lakóingatlanra, akár a benne élőkre vonatkozóan 
–, ennek a kötelezettségüknek november 28-ig tehetnek eleget. Akik nem végzik el a feladatot, bírsággal sújthatók. 

A pótösszeírásra a településen a jegyzők biztosítanak lehetőséget november 21. és 28. között minden nap. Méhkeréken ennek 
a helyszíne a polgármesteri hivatal, ahol ebben az időszakban munkanapokon 8 és 16 óra között, a hétvégi napokon (november 
26-27.) 8 és 10 óra között Rossu Odett segít a népszámlálási kérdőív kitöltésében. 

A népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény szerint a 2022. október 1-jén 0 órakor 
érvényben lévő személyi adatokat kell fi gyelembe venni. Ennek megfelelően a népszám-
lálás kezdete előtte született, akár pár napos csecsemőtől a legidősebbekig minden ma-
gyar állampolgárra ki kell tölteni a kérdőívet. A hazánkban legalább 3 hónapja tartózko-
dó külföldi állampolgárokra szintén vonatkozik a kötelezettség.
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A szociális munka napján

Tisztelettel emlékeztek

Változott a
könyvkölcsönzés

A könyvár szolgáltatá-
sai november 16-tól 2023. 
január 31-ig korlátozott 
módon vehetők igénybe. 
A könyvkölcsönzési igé-
nyeket e-mailen (konyv-
tar@freemail.hu) és Mes-
sengerben (a Méhkerék 
Község Könyvtár-nak) 
küldött üzenetben, vagy 
munkanapokon 10 és 16 
óra között telefonon (+36 
70 7013033) lehet jelez-
ni a könyvtárosnak. Az 
így igényelt könyveket 
munkanapokon házhoz 
szállítják. Személyesen 
szerdánként 13 és 14 óra 
között lehet könyvköl-
csönzést bonyolítani.

Közmeghallgatás
A munkarendjének 

megfelelően november 
30-án tart közmeghall-
gatást Méhkerék Község 
Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete. A nyil-
vános program helyszíne 
ismét a Házasságkötő 
terem. A kezdés pontos 
időpontja miatt érdemes 
fi gyelni a Micherechi 
Méhkerék Község Face-
book-oldalt.

Áramszünet
December 1-jén áram-

szünettel járó munká-
latokat végez az MVM 
Démász Áramhálózati 
Kft. a méhkeréki hálóza-
ton. Ennek következté-
ben a településen ezen a 
napon várhatóan a teljes 
munkaidő alatt nem lesz 
áramszolgáltatás. Ugyan-
akkor a villamossági be-
rendezéseket áram alatt 
állónak kell tekinteni. Aki 
pedig generátort szeretne 
igényelni, vagy saját tu-
lajdonút használni, annak 
bejelentési kötelezettsége 
van a szolgáltató felé. 
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Tánccal, zenével, dí-
jakkal és kitüntetésekkel 
ünnepelte Méhkerék a 
néptánccsoport elődjét is 
magába foglaló kultúrcso-
port megalakulásának 75. 
évfordulóját október 22-
én. A rendezvényen a he-
lyi tánccsoportok mellett 
a megye több pontjáról 
érkezők, de még a Timár 
és a Magyar Állami Népi 
Együttes is színpadra lé-
pett a faluközpontban. A 
jeles évfordulókkal tűzdelt 
2022 több elismerést is ho-
zott a méhkeréki néptánc-
nak, amelyek közül kettő 
átadására szintén a rendez-
vényen került sor, illetve 
maga az önkormányzat is 
kitüntetést adományozott.  

A Nyisztor György Emlé-
kév keretében életre hívott 
születésnapi programban 
elsősorban az 1947. október 
20-án megalakított Méh-
keréki Kultúrcsoport és az 
annak keretében létrejött 
néptánccsoport életútjáról, 
valamint a méhkeréki nép-
tánc és népzene növekvő 
népszerűségéről és az így 
elért megbecsüléséről em-
lékeztek meg a házigazdák 
több együttes és a méhkeréki 
zenét és zenészeket jól isme-
rő Sebő Ferenc népzenekuta-
tó, a Nemzet Művésze cím-
mel kitüntetett Kossuth-díjas 
énekes-dalszerző személyes 
közreműködésével. 

A 75 év számos eredményt, 
emléket, fellépést – közöttük 
több külföldit –, elismerést 
hozott a néptánccsoport tör-
ténetébe, nem beszélve a 
száz meg száz táncosról, aki 
megfordult az együttesben, 
segítette annak munkáját, 
jó hírét vitte a méhkeréki 

táncoknak. A sok évtized-
nyi működés során szükség 
volt azokra az emberekre is, 
akik szervezték, irányítot-
ták, koreografálták a táncs-
csoport munkáját. Nekik, a 
koreográfusoknak, együttes 
vezetőknek, művelődési 
ház vezetőknek fejezték ki 

köszönetüket a szervezők a 
színpadon: Ruzsa János „Mi-
tica”, Duló György, Petrusán 
János, Patyi Zoltán, Gyalog 
László, Berényi György, 
Kozma Nándor, Ruzsa Ró-
bert, Ifj. Papp László, Netye 
György, Árgyelán Mihály, 
Patkás György, Czesznak 
Anna, Kozmáné Boka Má-
ria. Ugyanígy köszönetben 
és elismerésben részesültek 
a méhkeréki népzene ma élő 
közvetítői: Kovács János, id. 
Rácz Zoltán, id. Papp László 
és ifj. Rácz Zoltán.

A sok év munkája és az 
évtizedeken át őrzött népze-
nei és néptánc hagyományok 
ebben az évben több elisme-
rést is kiérdemeltek. Szep-
tember 22-én a méhkeréki 
értékek felkerültek a Nemze-
ti Szellemi Kulturális Örök-
ség jegyzékére, az októberi 
rendezvény keretében pedig 
Tiszta Forrás Település ki-
tüntető címmel jutalmazták 

Méhkeréket. Az elismerést – 
amelyet kétnyelvű gránittáb-
lák hirdetnek a jövőben – a 
Magyar Tudományos Aka-
démia Bölcsészettudományi 
Központ Zenetudományi In-
tézetének igazgatóját, Dr. Ri-
chter Pál és Kozma György, 

a Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzatá-
nak elnöke adta át Tát Margit 
polgármesternek. A kitüntető 
címet Gazdag Tánc- és Zenei 
hagyományainak megőrzé-
séért nyerte el a közösség.

A születésnap örömében 
osztozó vendégszereplők 
mindannyian kapcsolódnak 
a méhkeréki tánckultúrá-
hoz, saját repertoárjukban is 
szerepeltetik a nemzetiségi 
jegyeket hordozó táncokat. 
Az október 22-i eseményen 
színpadra lépett a gyoma-
endrődi Körösmenti Tánc-
együttes, a gyulai Harruc-
kern Táncegyüttes, az Eleki 
Román Hagyományőrző 
Táncegyüttes, valamint a 
„Mitica Lányai” néven ala-
kult formáció. Nagyszabású 
előadással köszöntötte az 
ünnepelteket a Magyar Ál-
lami Népi Együttes, amely 
alátámasztva a méhkeréki 
táncok népszerűségét szintén 
színpadra állított egy ilyen 
blokkot. A Timár Együttes 
méhkeréki kapcsolatai év-
tizedekre tekintenek vissza, 
hiszen a néptánckutatók kö-
zött kiemelkedett Timár Sán-
dor szerepe, aki már az 50-es 
évektől járt a faluba gyűjteni 
és meghatározó szerepe volt 
a méhkeréki táncok elter-
jesztésében.

Az ünnep keretében a 
Méhkerék Község Kultúrá-
jáért kitüntető cím is méltó 
tulajdonosra talált. Ebben 
az évben Martyin Emília 
néprajzos főmuzeológus, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
méhkeréki születésű igaz-
gatóhelyettese kapta a tele-
pülés elismerését. A szak-
ember hosszú évtizedek óta 
aktív résztvevője a méhke-
réki népi kulturális emlékek 
gyűjtésének, megőrzésének 
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Születésnapi táncos mulatság Méhkeréken

Az első tánccsoport: felső sor (balról jobbra):
Ana Pupi, Mihai Sîmului, Dele és Iancu Bătrînu,

Ana lui Gusti, Mihai Todichii;
Középen:

Turcu Marius és felesége. 
Alsó sor:

Floarea lui Gligor, Nuțu lui Vucău, Andronika Sfătului,
Nuțu Bărî, Florica Todichii, Vasalica Glighii

Martyin Emília néprajzos főmuzeológus kapta
idén a Méhkerék Község Kultúrájáért kitüntetést

Méhkeréki Hagyományőrző Néptáncegyüttes
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és népszerűsítésének, és ma 
is tevékenyen részt vesz a 
tudományos jártasságot és a 
több évtizedes ismeretanyag 
felhasználását igénylő fel-
adatokban. 

A közönség nagy örömére 
mindkét helyi tánccsoport, 
a Nyisztor György Hagyo-
mányőrző Néptánc Együttes 
és a Méhkerék Hagyomá-
nyaiért és Kultúrájáért Egye-
sület is „színpadszaggató” 
előadással állt elő a neves 
ősök tiszteletére. 

A Méhkeréki Hagyo-
mányőrző Néptáncegyüttes 
Patyi Zoltán „Méhkeréki 
táncok” című koreográfi áját 
mutatta be. A működtetését 
vállaló civil szervezet 2017-
ben jött létre azzal a szán-
dékkal, hogy összefogja az 

elmúlt generációk egykori 
néptáncosait, akik országos 
hírnevet szereztek a telepü-
lésnek. A Méhkerék Hagyo-
mányaiért és Kultúrájáért 
Egyesület idővel egyre több 
dologra vállalkozott, az egy-
kori táncosok újra együttest 
alkottak, felújítottak egy régi 
házat a település központjá-
ban. A civil közösség ma az 
egyik legfontosabb feladatá-
nak tartja, hogy biztosítja az 
együttes működését. 

A szintén színpadra lépő 
Nyisztor György Hagyo-
mányőrző Néptánc Együt-
tes utódja annak a kulturális 
közösségnek, amely 1947. 
október 20-án alakult meg 
Méhkeréki Népi Együttes 
néven. Az évek során szá-
mos eredményes fellépést, 

fesztiválmeghívást, külön-
böző megmérettetést tudhat-
tak a magukénak. A csoport 
Nyisztor György halála után 
felvette a méltán híres és el-
ismert méhkeréki táncos ne-
vét. A születésnapi műsorban 
ifj. Papp László koreográfi á-
ját állított színpadra a fi ata-
lokból álló együttes. 

Az utóbbi formáció egy 
elismeréssel is gazdagabb 
lett a rendezvényen. A Mu-
haray Elemér Népművésze-
ti Szövetség a névadójáról, 
Muharay Elemérrõl elneve-
zett díját vehette át ifj. Papp 
László és Tát Margit Tímár 
Mihálytól. A díj azokat a 
személyeket, illetve együtte-
seket illeti, akik szervező és 
alkotómunkájukkal, együt-
tesi eredményeikkel mind-

annyiunk számára példát 
mutatnak. Az elismeréssel a 
Szövetség felhívja a fi gyel-
met azokra a tradicionális 
falusi közösségekre, tánc- és 
zenei együttesekre, akik ezt 
a kultúrát sajátjukként élik, 
őrzik és alakítják. 

Szervezők: Méhkerék 
Község Önkormányzata, a 
Méhkeréki Román Nemzeti-
ségi Önkormányzat, a Méh-
keréki Románok Egyesület 

és a Nyisztor György Hagyo-
mányőrző Néptánc Együttes

Támogatók és együtt-
működő partnerek: Békés 
Megyei Önkormányzat, Bé-
kés Megyei Román Önkor-
mányzat, Miniszterelnökség 
– Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. és a Nemzeti Kulturális 
Alap, Békés Megyei Nép-
művészeti Egyesület, Dél-al-
földi Regionális Közművelő-
dési Egyesület.

Szervezők:
Méhkerék Község Önkormányzata,

a Méhkeréki Román Nemzetiségi Önkormányzat,
a Méhkeréki Románok Egyesülete és

a Nyisztor György Hagyományőrző Néptánc Együttes

Támogatók és együttműködő partnerek:
Békés Megyei Önkormányzat,

Békés Megyei Román Önkormányzat,
Miniszterelnökség – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és

a Nemzeti Kulturális Alap,
Békés Megyei Népművészeti Egyesület,

Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület.

Muharay-díjat kapott a Nyisztor Együttes

Nyisztor György Hagyományőrző Néptánc Együttes
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Karácsonyi műsor
Mind az Általános Iskola, mind az Óvoda hagyomá-

nyos keretek között készül az idei programokkal. Az Ál-
talános Iskola december 16-án, pénteken tartja meg kará-
csonyi műsorát, az alsó tagozatos osztályok programja 17 
órakor kezdődik, a felső tagozat pedig 18 órától mutatja 
be műsorát a Duló György Művelődési Ház színpadán. 

A Varázskert Óvoda már ünnepi díszben várja a Mi-
kulást, miközben a gyerekek szorgalmasan gyakorolnak. 
Műsorukat december 22-én, csütörtökön délután 16 órá-
tól mutatják be a Művelődési Házban.

NOVEMBER 27. – ADVENT 1. VASÁRNAPJÁN
 17 órakor Adventi gyertyagyújtás

DECEMBER 4. – ADVENT 2. VASÁRNAPJÁN
 14 órától Érkezik a Mikulás, szórakoztató programokkal,

   zenével, mulatsággal.
 17 órakor Adventi gyertyagyújtás

DECEMBER 11. – ADVENT 3. VASÁRNAPJÁN
 14 órától Jótékonysági sütivásár
 17 órakor Adventi gyertyagyújtás

DECEMBER 18. – ADVENT 4. VASÁRNAPJÁN
 17 órától Festivalul Colindelor
                        Közös gyertyagyújtás

A program Méhkerék Község Önkormányzatának

Részletes program:

Települési Kisokos
Kedves Olvasó! Újonnan induló rovatunkkal abban szeretnénk segíteni, hogy minden helyi lakos részletes informáci-

ókkal rendelkezzen arról, hogy a település lakójaként milyen kötelezettségeknek kell eleget tennie, s azokban hol, kitől 
kérhet segítséget. Első témánk az ingatlantulajdonosoknak szól, a kommunális adó témakörét járjuk körül. 

• Magánszemélyek kommunális adója
Kommunális adófi zetési kötelezettség terheli Méhkerék belterületén levő 
összes ingatlant, telket (beépítetlen belterületi építési telek) tulajdonjogá-
val, vagy vagyoni értékű jogával, illetve nem magánszemély tulajdoná-
ban álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Mentes az adó alól a nem lakás 
céljára szolgáló épület, épületrész, és a rendezési terv szerint lakóházzal 
nem beépíthető belterületi földrészlet.
Annak a magánszemélynek, aki az adott évben ingatlant vásárol, kom-
munális adót fi zetnie csak a következő évtől kell.

• Ingatlan, belterületi telek vásárlás vagy eladás esetén:
Az adózónak minden belterületi telek és ingatlan vásárlás vagy eladás után 
15 napon belül az előírt nyomtatványon bevallást kell benyújtania a Méh-
keréki Polgármesteri Hivatal adóhatóságához, ez a nyomtatvány letölthető 
Méhkerék Község hivatalos honlapjáról vagy személyesen is átvehető a hiva-
tal épületében. Az adót a bevallás alapján a helyi adóhatóság (jegyző) veti ki.

• A bevalláshoz csatolandó mellékletek:
Az adókötelezettséget érintő változás igazolására szolgáló dokumentum, irat 
(pl. adásvételi szerződés másolat, tulajdoni lap másolat, a tulajdonjog válto-
zás bejegyzéséről szóló földhivatali határozat másolata stb.)

• Kommunális adókedvezmény:
Annak a tulajdonosnak, aki betölti a 70.-ik életévét következő évtől az adó 
felét, azaz 50%-át kell fi zetnie. Az adókedvezmény igénybevételéhez kére-
lem benyújtása szükséges. 

• Kommunális adó mértéke:
A kommunális adó mértéke belterületi ingatlanonként és belterületi telken-
ként évi 8.000 Ft.

• Kommunális adó fi zetése:
Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell 
megfi zetni Méhkerék Község Önkormányzat magánszemélyek kommunális 
adója beszedési számlára (11733175-15343769-02820000).

Az adó késedelmes megfi zetése esetén az esedékesség napjától, késedelmi 
pótlékot kell fi zetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a 
felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-
öd része.

Ha az adózó a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az 
adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és 
késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem), vagy a bevallási kötelezett-
ségét elmulasztja, úgy a magánszemély adózó 200 000 Ft-ig, más adózó 500 
000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.


