
A hazai románság egyik 
legfontosabb bázisát bizto-
sító Méhkeréken a hagyo-
mányok közös megélése, a 
nyelv gyakorlása és a szo-
kások megőrzése a legfon-
tosabb kulcsa az identitás 
tovább öröklődésének. Az 
ünnepek pedig rendkívül jó 
lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy kicsiktől a nagyokig 
mindenki részese lehessen 
a hagyományőrzésnek. Igaz 
ehhez elengedhetetlen, hogy 
legyenek olyan szervezők és 
támogatók, mint a települési 
és a helyi román nemzetiségi 
önkormányzat és nem utolsó 
sorban a Méhkeréki Romá-
nok Egyesülete, akik kitalál-
nak…, megvalósítanak…, és 
ötleteikkel, programjaikkal 
megmozgatják a helyi kö-
zösséget. 

Karácsony hava Méhkeré-
ken évek óta a közös ünnep-
várással van átitatva, a közin-

tézményekben – a szintén 
közösségi összefogásnak kö-
szönhetően – szépen díszített 
karácsonyfák várják az érke-
zőket, a falu központi terei 
ünnepi díszben és fényekben 
járulnak hozzá a karácsonyi 
hangulathoz, vasárnapon-
ként pedig összegyűlik a falu 
apraja-nagyja, hogy közösen 
gyújtsák meg Méhkerék ad-
venti koszorúján a fényeket, 
a legtöbb esetben közösségi 
szórakozást követően. 

Az első vasárnapon kö-
zös éneklés övezte a gyer-
tyagyújtást a Szent István 
parkban. December 4-én 
– kicsit megelőzve a napját 
– megérkezett Mikulás és 
zenés kíséret mellett fi nom-
ságokat osztott a gyerekek-
nek. A harmadik vasárnap az 
öröm és a szeretet jegyében 
telt, hiszen a jótékonysági 
sütivásáron volt a fókusz, 
mellette persze kézműves 
alkotóházba és zenés gyer-

mekprogramra várták az 
érdeklődőket. A közösségi 
összefogás számos alka-
lommal megmutatta már az 
erejét a településen. Ennek 
egyik példája a jótékonysági 
sütivásár, amely már hagyo-
mányos közösségi megmoz-
dulássá vált. Sokan sütikkel 
járulnak hozzá ahhoz, hogy a 
támogatásra szorulók évente 
egy-egy alkalommal segít-
séghez jussanak, még többen 
pedig sütivásárlással segítik 
a program sikerét. 

A Mindenki Adventje 
Méhkeréken programsorozat 
záróeseménye a negyedik 
vasárnapon, azaz december 
18-án lesz, amikor a hagyo-
mányos Colinda-est előadói 
népesítik majd be a művelő-
dési ház színpadát 17 órától. 
Utána szintén felgyullad az 
utolsó adventi fény is a tele-
pülési koszorún.

Bővül a Konyha kínálata 
januártól, a képviselő-testü-
let döntése szerint vendégét-
keztetést indít a Gondozási 
Központ intézményegysége. 
A döntéshozók az egyre nö-
vekvő lakossági igénynek 
adtak helyet, amikor az új 
szolgáltatás bevezetését tá-
mogatták.

Az ún. vendégétkezést 
bárki igénybe veheti szo-
ciális helyzetre, életkorra 
vagy akár lakcímre tekintet 
nélkül. Aki élni szeretne a 
lehetőséggel, a konyha által 
kibocsátott havi étlapról, A 
és B menü közül választhat. 
Egy ebéd ára 1600 forint. 
A rendelést személyesen a 
konyhán, Bihariné Ruzsa 
Beáta élelmezésvezetőnél, 

illetve a +36-66/277-191, 
+36-70/337-5532, +36-
70/432-2428 telefonszámo-
kon lehet leadni, legkésőbb 
az elvitel napja előtti napon 
10 óráig, bár kezelhetőbb a 
heti vagy havi szintű rende-
lés. A januári első hétre pe-
dig mindenképpen azt kérik 
a dolgozók, hogy legkésőbb 
december 28-ig jelezze min-
denki az igényét, aki élni kí-
ván a lehetőséggel. 

Az ebéd árát a Polgár-
mesteri Hivatal Pénztárában 
kell majd befi zetni. Az étlap 
megtalálható a konyhán, a 
Gondozási Központban és 
annak FB-oldalán. Az ebédet 
naponta 12 és 14 óra között 
lehet majd átvenni.
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Falinaptár
Méhkerék Község Ön-

kormányzata és a Méhke-
réki Románok Egyesülete 
jóvoltából ismét egész 
éves falinaptárral ajándé-
kozzuk meg olvasóinkat.   
 Ezúttal a Kultu-
rális Értékeink – Méhke-
rék 2022-2026 program-
sorozat jegyében azoknak 
a neves méhkerékieknek 
a fotóival díszítettük a 
2023-as naptárat, akik-
hez jeles évfordulók kap-
csolódnak ebben az idő-
szakban. Az ünnepnapok 
mellett összegyűjtöttük a 
hasznos információkat az 
intézmények és közszol-
gáltatások elérhetőségé-
ről, illetve az előre már is-
mert helyi eseményekről. 
A naptár tartalmazza még 
a szemétszállítás jövő évi 
ütemtervét is. Forgassák 
haszonnal!

Közösségünk minden tagjának 
kívánunk áldott, szeretetteljes 
Karácsonyt és sikerekben 

Tát Margit
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Satul Micherechi a fost 
mereu un pol de românitate 
printre celelalte localități din 
Ungaria unde trăiesc etnici 
români. Instituțiile reprezen-
tative ale Micherechiului: 
primăria, școala, grădinița și 
centrul social pentru bătrâni 
au arborate la intrare stea-
gurile Ungariei și Români-
ei, semn că aici locuiesc în 
pace, vorbind bilingv, cinst-
indu-și identitatea națională 
și respectându-și  tradițiile 
românii din Ungaria. 

De-a lungul timpului, Mi-
cherechiul a găzduit și a or-
ganizat numeroase activități 
cultural – educative menite 
să contribuie la păstrarea și 
promovarea identității cul-
turale românești, la păstrarea 
tradițiilor și valorilor moște-
nite de la strămoși și nu în 
ultimul rând la menținerea și 
îmbunătățirea limbii române. 
Pentru ca toate activitățile de 
acest tip să fi e reușite și în 
folosul comunității, doamna 
primar Margareta Tat a ară-
tat mereu un mare interes 
îndreptat spre perfecționarea 
profesională și lingvistică a 
sătenilor, în special a anga-
jaților din instituțiile publice.

În acest sens, una dintre 
cele mai reprezentative ins-
tituții din Micherechi, care 
putem spune că are în grijă 
„viitorul satului”, grădinița 
„Grădina Fermecată” , a găz-
duit în data de 2 noiembrie 

o conferință de specialitate 
având ca scop perfecționarea 
cadrelor didactice dar și 
păstrarea și întărirea relați-
ilor dintre grădinița locală și 
câteva grădinițe și instituții 
partenere atât din România 
cât și din Ungaria. Numeroși 
oaspeți au pășit în „Grădina 
Fermecată” aducând cu ei 
experiențe diverse și multă 
dorință de cooperare și în-
vățare. Toate acestea  îndrep-
tate spre cel mai nobil scop: 
educația celor mici la cele 
mai înalte standarde. Cadre 
didactice din Salonta, Tinca, 
Beiuș, Oradea, Jula, Chi-
tighaz și Bătania, precum și 
reprezentanți ai Inspectora-
tului Școlar Județean Bihor 
și ai Editurii Esențial Media 
au ascultat și au interacționat 
în baza celor două teme ex-
puse: „Utilizarea instrumen-
telor digitale în învățământul 
preșcolar” și „Menținerea 
sănătății mintale a cadrelor 
didactice”.

Doamna directoare a gră-
diniței din Micherechi, Maria 
Netea Perdi, s-a dovedit a fi  o 
gazdă excelentă, fi ind și mo-
deratoarea evenimentului. 
După discuțiile introductive 
și prezentarea grădiniței a în-
ceput prima parte a cursului, 
susținută de doamna Oltea-
nu-Sturza Adelina, profesor 
metodist din Bătania. Pre-
zentarea sa cu titlul: „Utili-
zarea instrumentelor digitale 
în învățământul preșcolar”, a 

scos în evidență necesitatea 
cunoașterii platformelor și 
instrumentelor digitale folo-
sitoare pentru educație. Ac-
centul a fost pus apoi pe ne-
voia cultivării și aprofundării 
competențelor digitale, altfel 
spus pe abilitatea de a fo-
losi un computer în timpul 
procesului educativ. Argu-
mentele pro au fost numero-
ase: salvează timp și energie, 
captează ușor atenția preș-
colarilor, oferă un bun punct 
de plecare pentru viitorii 
școlari, cei mici devin mai 
încrezători și dornici să des-
copere lucruri noi mai ales 
prin activități bazate pe jocu-
ri. Bineînțeles, nu a lipsit nici 
prezentarea punctelor slabe 
ale utilizării instrumentelor 
digitale: difi cultăți de con-
centrarea cauzate de folosi-
rea în exces a telefoanelor 
mobile și a computerului, 
feed-back-ul din partea copi-
ilor este mai greu de primit 
în mediul online iar în unele 
instituții poate fi  vorba și de 
lipsa mijloacelor digitale. Au 
fost amintite și cele mai utile 
instrumente digitale, printre 
care: Learningapps, Padlet, 
Wordwall, Geniallz și alte-
le. Ca o concluzie, utilizarea 
instrumentelor digitale este 
de un real folos în educația 
de azi, infl uențând pozitiv 
procesul instructiv-educativ 
dar fără a reuși însă să înlo-
cuiască complet învățămân-
tul clasic.

A doua parte a cursului a 
fost susținută de domnul Lu-
cian Olteanu, psiholog și lec-
tor universitar din Bătania. 
Tema abordată în prezenta-
rea dumnealui este de foarte 
mare actualitate, multe cadre 
didactice confruntându-se 
situații stresante la locul de 
muncă, cauzate de gălăgie, 
extenuare fi zică, oboselă 
mentală, etc. După ce au 
fost identifi cate tipurile de 
anxietate, domnul psiholog a 
exemplifi cat câteva strategii 
de rezolvare a acestora. S-au 
găsit răspunsuri alternative 
la întrebarea: „Ce putem face 
pentru a trăi cu adevărat mai 
fericiți?”. În cele din urmă 
au fost puse in valoare trăsă-
turile și atitudinile „ideale” 
ale cadrelor didactice. Dintre 
acestea amintim: toleranță, 
simțul umprului, inteligență 
ridicată, creativitate, tole-
ranță, receptivitate la schim-
bare, hotărâre și încredere în 
sine.

Cadrele didactice parti-
cipante au ascultat cu atenție 
cele prezentate, au pus înt-
rebări după care și-au expri-
mat opinia în funcție de ex-
periențele profesionale ale 
fi ecăruia. Entuziasmul noilor 
descoperiri s-a citit de chipul 
tuturor iar înainte de plecare 
s-au făcut planuri pentru vi-
itoare colaborări educative.

prof. Baicu Mihaela

UUna dintre cele mai im-
portante întâlniri profesio-
nale ale carierei mele didac-
tice, mai ales din functia de 
directoare a scolii din Mi-
cherechi a fost întrevederea 
cu ministrul afacerilor ext-
erne din România, domnul 
Bogdan Aurescu.

În cadrul discuțiilor avute 
cu dumnealui la Budapesta, 
în data de 15 noiembrie a 

acestui an, am primit asigu-
rarea ca vom avea parte de 
sprijinul deplin a părții româ-
ne pentru buna desfăşurare 
a activităților de păstrare şi 
îmbunătățire a limbii române 
în şcoala noastră.

Consider că atenția oferită 
comunității noastre va avea 
un impact pozitiv în anii ce 
vor urma.

Ana Martyin-Ruzsa

Conferință pentru educatori în „Grădina Fermecată”

Întâlnire cu Ministrul afacerilor externe al României

Ösztöndíj
Az idei pályázati idő-

szakban három méhke-
réki fi atal nyert ösztön-
díj-támogatást a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj Program kere-
tében. A következő évre 
szóló ösztöndíj a települé-
si önkormányzat, a Békés 
Megyei Önkormányzat és 
a felsőoktatási intézmény 
által folyósított összegből 
tevődik ki. A hazai fel-
sőoktatási intézmények-
ben tanuló, szociálisan rá-
szoruló hallgatók vehetik 
igénybe. Méhkerék évek 
óta részt vesz az ösztön-
díjtámogatásban, így a 
helyi fi atalok évente több 
tízezer forint segítséget 
kapnak felsőoktatási ta-
nulmányaikhoz.

Ünnepi bemutatók
Hagyományosan kará-

csonyi műsorszámokkal 
készülnek a méhkeréki 
oktatási-nevelési intéz-
mények a szülők, hoz-
zátartozók számára. Az 
ünnepi előadásoknak idén 
is a Duló György Művelő-
dési Ház ad otthont. 
 A Méhkeréki 
Román Nemzetiségi Két-
nyelvű Általános Iskola 
bemutatójának időpontja 
megváltozott, közvetlenül 
a téli szünet előtti utol-
só napon, azaz december 
21-én kerül sor a színpadi 
produkciókra. Az alsó ta-
gozatosok 17 órától, míg 
a felsősök 18 órától kö-
szöntik ünnepi műsorral a 
közönséget.   
 A Varázskert 
Óvoda apróságai másnap, 
azaz december 22-én 16 
órára várják a nézőket a 
művelődési házba. Ün-
neplőben és ünnepi dalok-
kal, versekkel köszöntik 
ők is a karácsonyt. 

Téli szünet
A tanév rendjében ki-

adottól eltérően hosszú 
téli szünetre számíthatnak 
az általános- és középis-
kolás diákok. Az elvont 
ősziszünetet is pótolva 
december 22-től január 
8-ig fog tartani a téli pihe-
nő. Azaz idén december 
21-én mennek utoljára a 
gyerekek iskolába, míg 
jövőre csak január 9-én 
kezdik meg a tanulást.  
 Az óvodában és 
a bölcsődében az intéz-
mények működési rendje 
szerint nincs téli szünet. 
Így akik az év végi és az 
év eleji munkanapokon 
felügyeletet igényelnek a 
ovis vagy bölcsis gyerme-
kük számára, azt az intéz-
ményben megtehetik.
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December 5-én az utolsó 
szociális tüzelő csomagot is 
kiszállították az önkormány-
zat munkatársai a méhkeréki 
otthonokba. Idén jelentős 
önkormányzati önrésszel ka-
pott 145 méhkeréki háztartás 
barnakőszenet a fűtési idő-
szakra. 

A Belügyminisztérium 
pályázatán még a nyári idő-
szakban indult az önkor-
mányzat, ahol a statisztikai 
adatok alapján mindösszesen 
744 mázsa tüzelőre jutó tá-
mogatást, azaz 2 millió 362 
ezer forintot ítélt meg az 
állami szerv Méhkeréknek. 
Az őszi árajánlatok azonban 
igazolták, hogy a rendelke-

zésre álló támogatásból és a 
tervezett önrészből nem le-
het a szükséges mennyiségű 
tüzelőt beszerezni, ezért a 
képviselők 1 millió 729 ezer 
forintra emelték az önkor-
mányzati rész összegét. Így 
tudott megvalósulni az idei 
szociális tüzelő program a 
településen. 

A rendelet szigorúan 
szabályozza, hogy milyen 
feltételekkel válik valaki 
jogosulttá a támogatásra. 
Leginkább a szociális kö-
rülmények igazolására volt 
most is szükség, bár az idő-
sek, a több gyermeket ne-
velők vagy éppen tartósan 
beteg gyermeket nevelők 

jövedelemvizsgálat nélkül 
is kaphattak barnakőszenet. 
Határidőn belül összesen 
173 kérelem érkezett a la-
kosságtól, amelyek közül a 
jogosultsági vizsgálat után 
28-at el kellett utasítani. 
Így a november 30-i ülésen 
összesen 145 méhkeréki 
háztartásnak ítéltek meg tá-
mogatást a képviselők, kü-
lönböző mértékben. 

Tíz mázsa barnakőszenet 
vehettek át a tartósan beteg 
gyermeket nevelő családok, 
és ugyanennyi támogatást 
kapott az a gyermekét egye-
dül nevelő szülő, aki erre 
kérelmet nyújtott be. A há-
rom vagy több gyermeket 

nevelő családok 9, míg a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők 
8 mázsa tüzelőt kaptak erre a 
fűtési szezonra. A családban 
élő szociálisan rászorultak 6, 
míg a foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásban részesü-
lő felnőtt kérelmező 5 mázsa 
barnakőszenet vehetett át. A 
legnagyobb számban a 65 év 
feletti egyedülállók nyújtot-
tak be kérelmet, ők összesen 
77-en részesültek támogatás-
ban, háztartásonként 3 má-
zsa barnakőszén formájában. 
Az egyedül élő kérelmezők 
pedig személyenként 2-2 
mázsa tüzelőt kaptak. A ki-
szállítás december 1-jén kez-
dődött meg és három munka-
nap alatt minden címzetthez 
eljutott a számára megítélt, 
zsákozott barnakőszén.

A téli szünettel megegye-
ző időszakban a polgármes-
teri hivatal ügyfélfogadása, 
szolgáltatásai is szünetelnek. 
Azaz december 22. és janu-
ár 6. között ügyeleti rendben 
csak a halaszthatatlan ügye-
ket lehet majd intézni. 

A kormányzati döntések 
nyomán a legtöbb állami 
szerv igazgatási szünetet tart 
az ünnepi időszakban, illetve 
azt meghosszabbítva egé-
szen 2023. január 8. vasárna-
pig. Így a kormányhivatal és 
a kormányablakok, de még 
a földhivatal ügyintézései is 

szünetelnek ezekben a na-
pokban. Illetve a falugazdá-
szok korlátozottan elérhetők 
lesznek telefonon december 
27. és 30. között – a tele-
fonszámok megtalálhatók a 
hivatalban és a Község Face-
book-oldalán. 

A Méhkeréki Polgármes-
teri Hivatalban december 22. 
és január 6. között, munkana-
pokon 8 és 12 óra között in-
tézhetők a halotti anyaköny-
vezés, köztemetés, valamint 
a létfenntartást veszélyezte-
tő rendkívüli élethelyzetből 
adódó szociális ügyek.

A rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben ré-
szesülő, hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekek számára a 
téli szünetben is biztosítja az 
önkormányzat a meleg ebé-
det. Ezt a lehetőséget decem-
ber 9-ig igényelhették azok 
a szülők, akik a szünidőben 
is igényt tartanak az ellátá-
sára. A szolgáltatást azok a 

gyerekek vehetik igénybe, 
akik számára ebben az idő-
szakban nem biztosított az 
intézményi ellátás, vagyis 
az iskolások és a bölcsődei 
ellátásban nem részesülő, 
de ilyen korú jogosultak. Az 
igénylők az ünnepi időszak 
11 munkanapján 11 és 13 óra 
között vehetik át az ebédet 
saját ételhordóban a kony-
hán.  

Új járdán lehet megköze-
líteni a piacteret, a csapadé-
kos időjárás már nem aka-
dályozza a bejárást. Mert a 
közfoglalkoztatási program 
keretében új burkolat készült 
a már meglévő járda és a fe-
dett piactér összekötésére. A 
térburkolat használata mel-
lett 46 négyzetméter felület 
betonozására volt szükség. 

Az év elején benyújtott 
méhkeréki fejlesztési pályá-
zatok közül kettő is támoga-
tást nyert a napokban. Az ún. 
TOP Plusz megyei keretből a 
piac fejlesztésére és öt utca 
útburkolatának modernizá-
lására nyert támogatást az 
önkormányzat. 

A piacon fontos cél a fe-
dett, zárt, akár hűtőkapaci-
tással is rendelkező elárusító 
helyek kiépítése, hogy friss, 
feldolgozott állati erede-
tű termékeket – pl. tej, sajt, 
hentesáru – is lehessen for-
galmazni elsősorban helyi 
termelőktől. A pavilonok 
építésére, közművesítésére 

és napenergia hasznosításá-
ra 39,2 millió forint forrást 
nyert a beruházó önkor-
mányzat. 

Az utcák esetében a minő-
ségi szilárdburkolat biztosí-
tása a cél. A Bajcsy-Zsilinsz-
ky, az Ady és a Szabó Pál 
utcák Kossuth és Váci utca 
közötti szakasza, valamint a 
Váci és a Bocskai egy-egy 
meghatározott szakasza sze-
repel a fejlesztési tervben. 
A pályázat beadásához ké-
szített költségvetés szerint 
a mintegy 1,5 kilométernyi 
útburkolat elkészítéséhez 81 
millió forintos támogatást 
nyert a település.

Barna kőszenet kaptak a tüzelő támogatásra jogosultak

Igazgatási szünet Méhkeréken

Étkezés a szünetben
Új burkolat a piactéren

Két újabb sikeres pályázat

Régi-új vezető
A Román Nemzetiségi 

Gondozási Központ intéz-
ményvezetői megbízását 
ismét Keresztes György 
kapta. A november 30-i 
ülésen a szakmai bíráló 
bizottság értékelését is 
fi gyelembe véve a ko-
rábbi vezetőt nevezte ki 
ismét a képviselő-testület 
a méhkeréki szociális in-
tézmény élére. Keresztes 
György megbízatása öt 
évre szól. 

Új ATM
Az OTP 

Bank a tele-
pülési önkor-
m á n y z a t t a l 
való együtt-
m ű k ö d é s e 
k e r e t é b e n 

bankautomatát helyez ki 
Méhkerékre. Az új ATM 
a csomagküldő automata 
mellett kap helyet, a de-
cember 15-i telepítését 
követően máris használ-
ható lesz. A fejlesztésnek 
köszönhetően az egyik 
legmodernebb bankauto-
mata kerül a településre.

Kedden ürítik a kukát
Januártól változik a 

kommunális hulladék 
elszállításának napja, a 
szolgáltató keddenként 
üríti a kukákat Méhke-
réken. Érdemes fi gyelni, 
mert így az első szállítási 
nap az új évben január 3. 
lesz. Az ünnepnapok és 
munkaszüneti napok okán 
csupán egy év múlva, ka-
rácsonykor lesz változás a 
szemétszállítás napjában, 
addig azonban minden 
kedden érkezik a kukás- 
autó Méhkerékre. A sze-
lektív kukák ürítésének 
napja változatlan, minden 
hónap második csütörtök-
je. 

Rendkívüli támogatás
Közel 8,5 millió forint 

forráshoz jutott a telepü-
lés az önkormányzatok 
rendkívüli támogatása 
keretében, amit a Bel-
ügyminisztérium pályá-
zatán nyert el Méhkerék. 
A november 28-ig döntés 
értelmében mintegy 6,5 
millió forintot a közüzemi 
díjtartozás rendezésére, 
a fennmaradó összeget 
pedig egy helyi iparűzési 
adótétel visszafi zetésé-
re használhat fel az ön-
kormányzat. Ez a forrás 
nagyban hozzájárult a re-
zsiszámlák rendezéséhez 
és az energiaszolgáltatók-
nál a kedvezőbb besorolás 
megszerzéséhez.
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În data de 4 decembrie 
2022, la Biserica Ortodoxă 
Română din Salonta, cu hra-
mul Înălțarea Domnului, din 
cadrul protopopiatului Tinca, 
a fost organizată Taina Sfân-
tului Maslu dar și un concert 
de colinde. La eveniment au 
participat preotul Bisericii 
Ortodoxe Române din Mi-
cherechi alături de un grup 
de credincioși din cadrul pa-
rohiei precum și o delegație 

din partea primăriei în frunte 
cu doamna primar Margare-
ta Tat. La invitația părintelui 
paroh Ionel Chira au răspuns 
prezenți un număr impresio-
nant de preoți din cadrul pro-
topopiatului Tinca și părin-
tele protopop Călin-Ovidiu 
Popa. La fi nalul celui de-al 
12-lea Maslu din anul acesta 
organizat la parohia amintită, 
credincioșii au avut bucuria 
de a participa la un concert 

extraordinar de colinde. Cre-
dincioșii parohiei noastre au 
fost cei care au deschis seara 
cu două colinde tradiționale 
românești interpretate cu 
multe emoții și fi ind felicitați 
pentru interpretare și unitatea 
de care au dat dovadă. Corul 
preoțesc al protopopiatului 

Tinca au urmat în conti-
nuare prezentând colinde 
interpretate într-un mod pro-

fesionist și ireproșabil. Parte 
din program a fost momentul 
deosebit pregătit de artista 
Alexandra Chira, fi ica părin-
telui paroh, care a încântat 
pe toți cei prezenți prin co-
lindele alese și pregătite cu 
minuțiozitate, primind foarte 
multe aplauze pentru prog-
ramul deosebit. Un moment 
deosebit a fost pregătit și de 
către studenții din cadrul Fa-
cultății de Arte din Oradea - 
Departamentul Muzică con-
duși de doamna dirijor Lect. 
univ. Dr. Carmen Rus, care 
au acompaniat-o și au pre-
zentat împreună cu Alexand-
ra colinde. La eveniment au 
fost prezenți credincioși care 
au umplut biserica, dintre 
ofi cialitățile prezente amin-
tim pe Domnul primar al loc. 
Salonta Török László, doam-
na lect.univ. Dr. Adriana Mi-
rcescu șefă de departament 
în cadrul Facultății de Arte. 
Amintim că evenimentul 
amintit va fi  difuzat la postul 
de televiziune Etno în ajunul 
Crăciunului.

Megkezdődött a méhkeré-
ki román ortodox templom 
felújítása, amelyet még a 
közel egy éve elhunyt Bun 
Ioan atya készített elő, terve-
zett meg. A Miniszterelnök-
ség két csatornán összesen 
20 millió forintot biztosít a 
munkálatokra. Bun atya ké-
relmére és Siluan püspök tá-
mogatásának köszönhetően 
a Magyarországi Románok 
Országos Önkormányza-
tának közreműködésével 5 
millió forint, míg a Magyar-
országi Román Ortodox Püs-
pökség számára nyújtott tá-
mogatással további 15 millió 
forint áll rendelkezésre. 

A beruházás keretében 
elkészül az épület külső lá-
bazatának teljes cseréje, a 

jelenleg használaton kívüli 
garázs felújításával vizesb-
lokkokat és egy tároló he-
lyiséget alakítanak ki. A fej-
lesztés részeként a templom 
udvarát is rendbe teszik, a 
szintre emelés mellett térkő 
burkolatot kap, felújítják a 
kerítést, kicserélik a hátsó 
kaput, kialakítanak egy fe-
dett kerékpártárolót és terasz 
kerül a templom főbejáratá-
hoz és hátsó bejáratához. 

A kivitelezést – Bun atya 
munkáját folytatva – Ionuț 
Negreu atya irányítja nagy 
gondossággal és odafi gyelés-
sel, együttműködve a temp-
lom vezetőségével. A mun-
kálatokat várhatóan nyárra 
fejezik be. 

Az önzetlen felajánlások-
nak köszönhetően Méhkerék 
közterein és közintézménye-
iben hat karácsonyfa hirdeti 
az ünnep közeledtét. A fe-
nyőfákat köszönjük: Ruzsa 
Csabának, Cséfán Zsanett-
nek, Fábián Zitának és Gur-
zó Tivadarnak. 

Méhkerék karácsonyfája 
idén is a Szent István Park-
ban kapott helyet, de az ün-
nep hírnökei díszítik a hiva-
talt, a művelődési házat, az 
iskolát, a házasságkötő ter-
met és a konyhát.

În aṣteptarea Crăciunului

Állagmegóvás és modernizálás

Köszönet a 
fenyőfákért


