
A képviselő-testület a feb-
ruár 28-i ülésén döntött arról, 
hogy az idei évet Méhkerék 
híres szülöttének, az ország-
szerte ismert néptáncosnak, 
Nyisztor György emlékének 
szenteli. A képviselők dönté-
sét az indokolta, hogy a nép-
művészet mestere címmel 
kitüntetett méhkeréki táncos 
1922. május 6-án, azaz im-
már 100 éve született, továb-
bá az elismerését 50 évvel 
ezelőtt, 1972. augusztus 20-
án vette át. A néptánchoz, 
illetve a méhkeréki hagyo-
mányápoláshoz kötődik még 
két további dátum is az év 
során. Az egyik október 20., 
ugyanis kordokumentumok 
szerint 1947-ben ezen a na-
pon tartotta alakuló ülését a 
Méhkeréki Kultúrcsoport, 
amelynek része volt a ké-
sőbb önállósodott tánccso-
port is. Továbbá december 
8-án lesz 30 éve annak, hogy 
hivatalosan is megkezdte 
működését a Méhkeréki Ro-
mánok Egyesülete, amely 
ma is első számú támogatója 
a hagyományőrzésnek. 

Az önkormányzati dön-
téshozatal ezen az éven túl-
mutat. Amellett, hogy az 
idei évet Nyisztor György 
Emlékévnek nyilvánította, 
a következő négy év kultu-
rális évfordulói kapcsán is 
döntést hoztak a képviselők. 

Vasile Gurzău mesemondó 
tiszteletére – aki 1898-ban 
született, és 1963-ban kapta 
a népművészet mestere elis-
merést – a 2023-as évet az ő 
emlékévének nyilvánították. 
2024-ben lesz a 90. évfor-
dulója annak, hogy Teodor 
Pătcașiu révén elkészült 
Méhkerék első összefogla-
ló monográfi ája, mely egy 

egyedülállóan sajátos kultu-
rális örökséget hordoz, ezt 
az évet a Helytörténet éve-
ként ünnepli majd a telepü-
lés. Kovács Tivadar prímás, 
a népművészet mestere, aki 
a méhkeréki népzene virtu-
óz mestere és pótolhatatlan 
képviselője volt, 2025-ben 
lenne 100 éves, így ez az év 
az ő emlékét őrzi majd. A so-

rozat zárásaként 2026 Duló 
György emlékév lesz, hiszen 
ebben az évben lenne 100 
éves az a pedagógus, kul-
turális szervező, a település 
román nemzetiségi hagyo-
mányainak és értékeinek el-
kötelezett gyűjtője és őrzője, 
akinek a nevéhez fűződik a 
Méhkeréki Kultúrcsoport 
megalapítása és 20 éven át 
tartó vezetése, valamint egy 
nagy jelentőségű dokumen-
táló- és gyűjtőmunka. A több 
évet átfogó sorozatot Kultu-
rális értékeink – Méhkerék 
Programsorozat 2022-2026 
címmel fogja össze az ön-
kormányzat. 

Mivel a hagyományok 
ápolása széles összefogással 
valósulhat meg, az önkor-
mányzat felhívást tett közzé, 
amelynek keretében szerve-
zetek és magán személyek 
jelentkezését várta a progra-
mok tervezésében, szervezé-
sében való közreműködésre. 
Emellett célzottan is küldött 
az önkormányzat helyi, me-
gyei, de még országos szer-
vezeteknek is megkeresést a 
méltó megemlékezés és szín-
vonalas méhkeréki program 
megvalósítása érdekében. 
Az elsők között jelentke-
zett a Méhkeréki Románok 
Egyesülete – aki a szervezés 

Március végén kapta meg 
a döntést az önkormányzat 
arról, hogy a 88 230 809 

forint összköltségvetésű pá-
lyázata, ami a Méhkerék él-
hető település címet viseli, a 

teljes megpályázott támoga-
tást elnyerte. Ezzel beérett 
a hosszú előkészítő munka 
gyümölcse, ami még a ta-
valyi évben kezdődött meg, 
ugyanakkor a kivitelezés 
még hátra van. 

– A pályázat három terü-
leten jelent újabb fejlődési 
lehetőséget. Az ún. E-V bel-
vízvédelmi csatorna állapo-
tának javítása fontos a tele-
pülés számára, hiszen senki 
sem szeretné, hogy a ’98-as 
belvízhelyzet bármikor meg-
ismétlődjön. A művelődési 
ház gépészetének, azaz a fű-
tés és a légtechnika fejlesz-
tésének kényelmi és persze 
energetikai célja is van. A 
gördeszkapark pedig a fi ata-
lok régi álma, ami most való-

ra válhat – tájékoztatott Go-
ron Zsolt alpolgármester. A 
projekt április 1-jén indul, az 
első feladat az építési tervek 
elkészítése lesz, ha azok ren-
delkezésre állnak, kezdődhet 
a kivitelezés. 

– Az építési, fejlesztési 
projektek kapcsán azt min-
denképpen érdemes tudni, 
hogy részben a forrás fel-
kutatása, részben az elő-
zetes aprólékos tervezés, 
a költségek kalkulálása, a 
szakemberekkel való közös 
gondolkodás magát a pályá-
zat benyújtását is megelő-
zi. Mire arról beszélhetünk, 
hogy megnyertünk egy pá-
lyázatot, abban már nagyon 
sok munka van benne. Az pe-
dig tagadhatatlan tény, hogy 

ennek a 100 millió forintot 
megközelítő fejlesztésnek 
az előkészítését és egyezte-
tését Tát Margit végezte el 
polgármesterként – mutatta 
be az előzményeket az al-
polgármester. Mindemellett 
büszkén értékelte a település 
helyzetét, mondván, ha szét-
nézünk kicsit a térség más 
településein, akkor láthatjuk 
igazán, milyen jó helyzetben 
van Méhkerék, ami a telepü-
lésfejlesztés előrehaladását 
jelenti. Akár az utak, akár a 
közintézmények helyzetéről 
legyen szó. – Természetesen 
van még feladat, különösen, 
ami a mellékutcák szilárd-
burkolatú fedését jelenti. De 
az is tény, hogy évről évre 
ezen a területen is haladunk 
előre – mondta Goron Zsolt. 

Áprilisban van az ideje a 
nevelési, oktatási intézmé-
nyekbe való beiratkozásnak. 
A Méhkeréki Román Nem-
zetiségi Kétnyelvű Általános 
Iskola árpilis 21-én, csütör-
tökön és április 22-én, pén-
teken biztosítja a 2022/2023-
as tanévben 1. osztályt kezdő 
gyerekek szülei számára 
a beíratás lehetőségét. A 
Gyulai Tankerületi Központ 
fenntartásában működő va-
lamennyi oktatási intézmény 
egyszerre tartja a beiratko-
zást, a húsvétot követő hét 
utolsó két munkanapján. 

Az augusztus 31-ig 3. 
életévüket betöltő gyere-
keknek pedig az óvodát kell 
elkezdniük szeptemberben, 
ami szintén beiratkozáshoz 
kötött. A Varázskert Román 
Nemzetiségi Óvoda április 
utolsó hetében, 26-án, 27-én 
és 28-án nyitja meg a szülők 
előtt a kapuit a beíratás mi-
att. Mindhárom napon 8 és 
16 óra között várják a szülő-
ket az óvodában a szükséges 
dokumentumokkal együtt.
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2022/II. 

Kezdődik a kivitelezés a Széles utcán

Korszerűsítik a körülményeket a Tésztaüzemben Szolgálati
lakás 

Új munkatárs

Minden engedély ren-
delkezésre áll, kezdődik a 
munka a Széles utcán. A 

418 méter hosszú, 4 méter 
széles úttest felújítására az 
önkormányzat a Belügymi-

nisztériumtól nyert 20 mil-
lió forintot a tavalyi évben. 
Ezt az összeget a település 
3,5 millió forinttal kipótolja 
a saját költségvetéséből an-
nak érdekében, hogy minden 
szükséges munkát el lehes-
sen végezni a hosszútávú cél 
érdekében. 

A kivitelező Árisz Kft. 
képviselője, a műszaki elle-
nőr és az önkormányzat te-
lepülésfejlesztési feladatok-
kal megbízottja, Tát Margit 
a munkálatok megkezdése 
előtt helyszíni bejáráson 
egyeztette a feladatok üteme-

zését. A napokban kezdődik 
az útpadkába ágyazott csa-
tornafedelek szintre emelése, 
és csak utána következik az 
úttest hibáinak javítása, majd 
az aszfaltozás. A munkavég-
zés időnként forgalomkorlá-
tozással fog járni az utcában. 
Különösen a teljes széles-
ségben történő aszfaltozás 
és a szilárdburkolatú bejárók 
aszfaltozása igényel majd 
türelmet az utca lakóitól. A 
kivitelező mindenesetre arra 
törekszik, hogy a lehető legy-
gyorsabban elkészüljenek a 
munkákkal.

Több mint 34 millió forint-
ból korszerűsíti a Tésztaüzem 
épületét az önkormányzat. 
Az év elején benyújtott tá-
mogatási kérelemről márci-
us utolsó napjaiban érkezett 
meg a döntés, amiről Goron 
Zsolt alpolgármester és Tát 
Margit, az önkormányzat 
településfejlesztési feladata-
inak megbízottja adott tájé-
koztatást az itt dolgozóknak. 

A tervek szerint a munká-

latokkal jövő tavasszal vé-
geznek. Addig megtörténik 
a külső nyílászárók cseréje, a 
homlokzat és a födém hőszi-
getelése, új hőtermelő beren-
dezést és napelemes rend-
szert telepítenek, valamint 
korszerűsítik a meglévő vi-
lágító testeket. A beruházás 
mind az épület fenntartható-
sága, mind a munkavégzés 
hatékonysága és a minőségi 
munkakörülmények szem-
pontjából jelentős előrelé-

pés. Ezzel a 2013-ban indult 
egyedi, azaz helyi sajátossá-
gokra épülő közfoglalkoz-
tatási program hosszú távú 
fejlődési lehetőséget kap. 

– Jelenleg heten dolgozunk 
a Tésztaüzemben, én magam 
2013. május 1-jén kezdtem 
meg itt a munkát, Tát Mar-
git polgármester asszony 
ajánlotta ezt a lehetőséget – 
mondja Muntyánné Rokszin 
Flóra, az egység vezetője. 
– Összeszokott, jó csapattal 
dolgozunk, szeretjük, amit 
csinálunk. Hétféle száraz-
tésztát készítünk és sokféle 
péksüteményt, alkalmanként 
140 adagot a konyhára, és 
időnként cukrászsütemé-
nyek is készülnek nálunk. A 
kezdetekkor mindent kézzel 
készítettünk, azóta azonban 
sokat fejlődtek a körülmé-
nyeink. Öt éve kezdődtek 
a gépbeszerzések. Azóta 
van keverőgépünk, dagasz-
tógépünk, nyújtó és vágó 

gépünk. Persze lenne még 
hova fejlődni. A polcrend-
szerünket és a munkaaszta-
lokat a munkafolyamatok-
nak megfelelően alakíthattuk 
ki. Erre szükség is volt, mert 
induláskor iskolai tanulópa-
dokon kezdtük a munkát, az 
nem volt megfelelő. Tulaj-
donképpen azt mondhatom, 
hogy magunk fejlesztettük 
ki a technológiát, amivel 
minőségi munkát tudunk vé-
gezni, és a termékeket, amik 
kikerülnek a Tésztaüzem-
ből mindenki dicséri. Ehhez 
minden támogatást meg is 
kaptunk a településvezetés 
részéről. Azt tapasztalom, 
hogy a méhkerékiek érté-
kelik a munkánkat, nagyon 
örülnek, amikor egy-egy 
rendezvény alkalmával lehet 
vásárolni a száraztésztákból, 
erre nagy az igény – mutatta 
be a működést a napi munkát 
és a csapatot is koordináló 
Flórika.

Új ütemmel lehet komplex 
a szolgálati lakás felújítása. 
Az önkormányzat által most 
elnyert egyik TOP-Plusz 
pályázat lehetővé teszi az 
épület teljes energetikai fej-
lesztését. A már időszerű 
nyílászáró-csere mellett sor 
kerül a födém és a homlok-
zat hőszigetelésére, nape-
lemes rendszer kiépítésére, 
továbbá a világítótestek és a 
hőtermelő berendezés cseré-
je is szerepel a tervekben. Az 
épület a projektben tervezett 
feladatoknál több beavat-
kozást igényel, amelyet egy 
nyertes Magyar Falu Prog-
ramból tervez megvalósítani 
az önkormányzat. 

– A kistelepüléseken nem-
csak fontos, de az itt élőknek 
ugyanolyan joguk is, hogy a 
helyben elérhető közszolgál-
tatásban dolgozók magasan 
képzett szakemberek legye-
nek. Természetesen az elsőd-
leges szempont, ha lehetőség 
van rá, akkor helyi szakem-
berek dolgozzanak, de ez 
nem minden esetben, min-
den munkakörnél kivitelez-
hető. Ezért van szükség arra, 
hogy az álláshirdetésekben 
opcionálisan fel tudjuk aján-
lani a lakhatás biztosítását. 
Itt szóba jöhetnek az ön-
kormányzat és intézményei 
által működtetett egészség-
ügyi, szociális, pedagógusi, 
köztisztviselői munkakörök. 
Mindamellett az önkormány-
zati tulajdonú épület állag-
megóvása, állapotjavítása 
szempontjából is fontos a 
felújítás, aminek a tervezését 
Tát Margit polgármesterként 
kezdte meg. Ez a beruházás 
hosszú távra szól, reméljük 
hamarosan már birtokba ve-
hetjük a megújult épületet 
– tájékoztatott a nyertes pro-
jekt hátteréről Major Ágnes, 
Méhkerék jegyzője.

feladatait is magára vállalta, 
és a szervezőbizottság elnö-
kének felkérte Tát Margitot 
–, a Méhkeréki Román Nem-
zetiségi Önkormányzat, de 
a megyei és az országos ro-
mán önkormányzat is csatla-
kozott már. A Békés Megyei 
Könyvtár és Nemzeti Műve-
lődési Intézet, továbbá olyan 
szakmai szervezetek, mint 

a Muharay Elemér Népmű-
vészeti Szövetség, az MTA 
Bölcsészettudományi Kuta-
tóközpont Zenetudományi 
Intézet és Zenetörténeti Mú-
zeum is jelezte együttműkö-
dési szándékát. Közben foly-
tatódik azoknak a néptánc, 
népművészet iránt elkötele-
zett szakemberek megkere-
sése, akik személyesen is is-
merték Nyisztor Györgyöt és 
munkásságát, illetve a méh-

keréki gyűjtések kapcsán 
tisztelettel viseltetnek iránta. 

Az emlékév első eseménye 
már biztosan május 6-án, a 
születésnapon kerül megren-
dezésre. Erről a szervezők 
külön egyeztetést is foly-
tattak a Méhkerék Hagyo-
mányaiért és Kultúrájáért 
Egyesület elnökével, hiszen 
a szervezet május 7-re ön-
álló megemlékezést tervez. 

A születésnapi program ala-
kul, és az a cél, hogy méltó 
módon emlékezhessen meg 
a közösségből mindenki, 
aki fontosnak tartja a ha-
gyományőrzést, tiszteli az 
elődök munkáját, akinek ki-
csit is megdobban a szíve a 
méhkeréki zene hallattán, a 
méhkeréki tánc láttán. Csat-
lakozni a szervezőkhöz to-
vábbra is lehet, a kultura@
mehkerek.hu e-mailcímen.

Folytatás az 1. oldalról

Új funkcióban segíti to-
vább Tát Margit az önkor-
mányzat munkáját. – Annak 
okán, hogy az önkormány-
zatnál senki nem ismeri 
olyan alaposan a már kidol-
gozott és kimunkálás alatt 
álló településfejlesztési ter-
veket, továbbá minden szük-

séges külső partnerrel sze-
mélyes, jó kapcsolatot ápol 
Tát Margit, szükségesnek 
tartottam felkérni arra, hogy 
vegyen részt továbbra is a 
feladatok koordinálásában, 
kivitelezésében – tájékoz-
tatott Goron Zsolt alpolgár-
mester a településfejlesztési 

feladatok ellátásáról.
– Mindaddig, amíg alpol-

gármesterként nekem kell 
ellátni a településvezetői fel-
adatokat, fontosnak tartom, 
hogy a megkezdett és aktu-
álisan tervezhető fejlesztési 
feladatok stabilan működje-
nek, ezért is van szükség Tát 

Margit feladatellátására. Je-
len helyzetben, amikor óriási 
harc folyik a fejlesztési for-
rásokért, nem engedhetünk 
meg magunknak semmiféle 
késlekedést.

Méhkerék nem kerülhet 
parkolópályára, ami a be-
ruházásokat, fejlesztési for-

rásokat illeti, hiszen a sok 
évtizedes lemaradást is ered-
ményezhet, ami a lakosság 
szempontjából elfogadhatat-
lan – magyarázta a döntés 
hátterét a településvezetői 
feladatokat ellátó alpolgár-
mester.

Nyisztor György Emlékév lesz 2022
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Iskolai események és eredmények márciusban

Óvodafejlesztés Méhkeréken – új pályázattal folytatódik a munka

2022/II.

Március hónap sok szép 
eredménnyel meghoz-
ta a várva várt tavaszt az 
iskolánkban. Hagyomá-
nyainkhoz híven március 
1-je a „Mărțișor” ünnepé-
lyt is jelenti. Az NKUL-
KP-1-2022/1-000746 pá-
lyázatnak köszönhetően 
Mihaela Baicu irányításával 
iskolánk valamennyi tanuló-
ja „Márciuskát” készített. 

Március 4-én Kozma 
Zsófi a 8. osztályos tanuló a 
sarkadi Szép Magyar Beszéd 
verseny 7-8. osztályosok 
korcsoportjában I. helye-
zést ért el. Ezzel a gyönyörű 
eredménnyel tovább jutott a 
Kisújszállási Szép Magyar 

Beszéd Verseny Tiszántú-
li fordulójára. Gyönyörű 
szereplését itt is folytatta, 
és kiváló teljesítményéért 
Kazinczy jelvény bronz fo-
kozatában részesült. Ezúton 
is szívből gratulálunk Zsófi -
nak, és mérhetetlenül büsz-
kék vagyunk rá. 

Március 22-én iskolánk 
Nyílt Napot szervezett a 
leendő első osztályos óvo-
dások és szüleik számára. 
Juhász György tanító bá-
csi vezetésével egy játékos 
foglalkozáson vettek részt, 
amely egy kézműves foglal-
kozással ért véget. 

Március hónap sem telik 
el sport és mozgás nélkül. 

4-5. osztályos tanulóink Lő-
kösházán, a Szántó György 
Emlék Kupán III. helyezést 
értek el. Ugyancsak ebben 
a hónapban a gyulai Termál 
Pálya Diákolimpia nagykör-
zeti döntő selejtezőjében II. 
helyezést értek el a III. kor-
csoporttal. Március 23-án 
ugyancsak a termál pályán 
a Diákolimpia Nagykörzeti 
Döntőjében IV. helyezést ér-
tek el. 

Reméljük, hogy a tavasz 
hasonló sikerekkel, szép 
eredményekkel fog folyta-
tódni. Ezúton is gratulálunk 
az eredményekhez tanuló-
inknak és a felkészítő taná-
roknak!

A Varázskert Román Nem-
zetiségi Óvoda újabb for-
rások bevonásával fejlődik 
tovább. Az önkormányzat a 
legújabb TOP-Plusz pályá-
zati kiíráson közel 7,4 millió 
forintot nyert óvodafejlesz-
tésre. A támogatásból első-
sorban az udvar lehetőségeit 
fejlesztik tovább. 

– Tulajdonképpen azt kell 
mondanom, az óvodában 
mindennel el vagyunk lát-
va. Minden csoportszobánk 
felszerelt, tavaly új bútoro-
kat és játékokat kaptunk, az 
ablakokra redőnyöket sze-
reltek, ami komfortosabbá 
teszi a gyerekek pihenését. 
A kiszolgáló helyiségek is 
rendben vannak. Sőt évek 
óta rendszeresen járunk ki-
rándulni, és karácsonyra 
mindig új játékokkal lepjük 

meg a csoportokat – mutatja 
be az aktuális helyzetet Ru-
zsa Jánosné óvodavezető. Az 
intézmény rövidesen nyugál-
lományba vonuló vezetőjétől 
azt is megtudtuk, hogy bár az 
udvarra tavaly előtt új játszó-
téri elemek kerültek, azért itt 
még van feladat. – Nagyon 
szeretnénk, hogy a bölcsihez 
hasonlóan rendben legyen az 
óvoda kerítése, és egy alapos 
tereprendezés mellett jó len-
ne újra füvesíteni az udvart. 
Az elnyert támogatásból ker-
ti pancsoló épül, ami a gye-
rekek szórakozását színesíti 
majd. Továbbá elhelyezésre 
kerül egy ivókút is, aminek 
jó hasznát vesszük. Eszköz-
ként pedig 15 futóbiciklit és 
15 kisbiciklit szerez be az 
önkormányzat, ami szintén 
az udvari játékok lehetőségét 
bővíti – tudtuk meg a vezető 

óvónőtől. 
A Méhkeréki Román 

Nemzetiségi Önkormányzat 
által fenntartott intézmény-
ben a komfortos környezet 
mellett a szolgáltatás is tel-
jes körű. A Békés Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat 
Sarkadi Tagintézményével 
együttműködve az oviban 
rendszeresek az iskolaérett-
ségi vizsgálatok, helybe ér-
kezik a gyógypedagógus és 
a logopédus, de biztosított az 
ún. szenzoros-integrációs te-
rápia is. Sőt az 5. életévüket 
betöltött gyerekek ovifocira 
is járhatnak, helyben. 

A járványügyi korlátozá-
sok enyhülésével a szülők is-
mét bejárhatnak az épületbe, 
maguk kísérhetik be a gyere-
keket a csoportszobákig. A 
következő időszakban pedig 

több olyan programmal is 
készül az intézmény, amibe 
a szülőket is szeretnék be-
vonni. Az egyik ilyen lesz 
a húsvéti ünnepkör, amihez 
pályázati forrást is nyert az 
intézmény. A tanév végével 
17 ballagó búcsúzik az óvo-
dától, de közel ennyien már 
jelezték a beiratkozási szán-
dékukat is. 

Az intézmény második éve 
a helyi román önkormányzat 
fenntartásában működik. 
Ezzel kapcsolatos tapaszta-
latairól is kérdeztük az in-
tézményvezetőt. – Azt kell 
mondjam, egyelőre csak az 
előnyét látjuk a nemzetiségi 
működtetésnek. Leginkább 
az anyagi lehetőségeink bő-
vültek, ami az intézmény fej-
lesztésében jelentkezik. En-
nek köszönhetjük például azt 
a plusz nemzetiségi forrást, 
amiről tavaly ősszel vettük 
át a támogatói döntést a par-

lamentben. Ebből a keretből 
újulhat meg többek között az 
óvoda kerítése, de ebből ké-
szült a redőny is, és vettünk 
már ugrálóvára is – zárta az 
értékelést Ruzsa Jánosné. 

Óvodai időpontok:
• április 11-én a költészet 

napjára készül az intéz-
mény, 

• árpilis 22-én a Föld napját 
ünneplik, 

• április 26-27-28. óvodai 
beiratkozás,

• április 29-én tartják (előre 
láthatólag) az Anyák napi 
ünnepséget, 

• május 27-én 17 órától lesz 
a nagycsoportosok balla-
gása, 

• június 4-re tervezik a gyer-
meknapot,

• augusztus 22.–31. között 
lesz az éves nagytakarítás, 
amikor az óvoda zárva tart.
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A helyi közfoglalkoztatási 
program évek óta tartó sikere 
után idén márciustól is megy 
tovább a munka Méhkeré-
ken. Három programelem-
mel, 46 foglalkoztatottal, 70 
197 906 forint összköltség-
vetéssel folytatódik a helyi 
közmunkaprogram idén 
március 1-től 2023. február 
28-ig. A cél továbbra is az 
értékteremtés, hogy a kony-
hára friss és egészséges alap-
anyagok kerüljenek, illetve a 
település rendezett, az utak 
biztonságosan járhatók, a 
belvízelvezető csatorna pe-
dig működőképes legyen. 

Az ún. szociális jellegű 
program feladata a közutak 
és a belvízelvezető rendszer 
karbantartása. A belterületi, 
még szilárdburkolattal nem 
rendelkező utcák járhatósá-
gának megőrzése pont olyan 
fontos, mint a külterületi, ún. 

mezőgazdasági utak karban-
tartása. A gépek, eszközök 
a munkálatokhoz rendelke-
zésre állnak, az anyagok és a 
munkaerő fi nanszírozása vi-
szont a program költségveté-
sét terheli. Ennek keretében 
nyolc személy foglalkoztatá-
sára van lehetőség. 

A mezőgazdasági program 
megvalósítása lényegesen 
nagyobb feladat. A fóliás 
és szabadföldi zöldségter-
mesztés, a négy hektárnyi 
ciroktermelés, továbbá a 
gyümölcsfák gondozása, a 
települési zöldfelületek, vi-
rágágyások kezelés nagyobb 
munkaerőigénnyel jár. Eb-
ben a programban 18 fő dol-
gozik. A helyben megtermelt 
zöldségek – megfelelő szin-
tű előkészítést követően – a 
gyermek- és szociális étkez-
tetésben kerülnek felhaszná-
lásra. Ezzel az önkormányzat 
költségeinek csökkentéséhez 
is hozzájárulnak, másrészt 
minőségi alapanyagot bizto-
sítanak az ellátásban. A ta-
valyi évben jelentősen gya-
rapodott az önkormányzat 
gyümölcsöse, így ott is egy-
re több a feladat. A helyben 
megtermelt cirokból pedig 
seprű lesz, ami igencsak köz-
kedvelt termék a vásárokon, 
ahol a méhkeréki közfoglal-
koztatási program megjele-
nik kiállítóként. 

A leginkább összetett, leg-
több embert foglalkoztató 
és legnépszerűbb értékeket 
előállító programelem még-
is az ún. helyi sajátosságok-
ra épülő közfoglalkoztatás. 
Ennek keretében működik 

az asztalosműhely és a tész-
taüzem, de még a térkőöntés 
is. Az idei tervek között sze-
repel egy új pagoda építése a 
Damjanich u. 8. szám alatti 
telekre, ahol korábban már 
elkészült az iskolások szá-
mára a közvetlen, biztonsá-
gos átjáró az ebédlőhöz. A 
tervek között van még par-
koló építés és egyéb térkö-
vezés is. A tésztaüzem a már 
bevált módszer szerint bizto-
sítja a különböző száraztész-
tákat a konyhára, és hetente 
kétszer péksüteményeket is 
készítenek az itt dolgozók. 

Ebben a programelemben 
dolgoznak a legtöbben, ösz-
szesen húszan. 

A közfoglalkoztatásban 
dolgozók keze munkája nyo-
mán szépülnek meg a közte-
rek, járhatóak az utak, utcák 
télen is, és sok-sok helyi 
alapanyag kerül az étkezte-
tésbe. Mivel az önkormány-
zatnak nincs más forrása a 
településüzemeltetési felada-
tok ellátására, így minden 
olyan munka, ami a közin-
tézmények és közterek üze-
meltethetőségét biztosítja, az 
ő vállukon nyugszik.

Értékteremtéssel folytatódik a közmunkaprogram idén is

Un nou preot pentru parohia Micherechi

Paștile Sărbă-
toarea Luminii

Sărbătoarea Paștilor reușeș-
te în chip tainic să aducă în 
fi ecare an bucurie sfântă și 
lumină în viața și în sufl etul 
nostru indiferent cât de greu 
sau cât de bine ne-ar fi . Chiar 
dacă în zilele noastre cele de 
zi cu zi simțim tot felul de 
încercări, de greutăți și de 
ispite, în ziua de Paști toa-
te acestea capătă un alt sens 
dăruind mântuire sufl etelor 
noastre prin aceste încercări, 
iar Lumina Sfântă rămâne în 
noi în urma întălnirii în chip 
tainic cu Hristos. Cu lumini 
în mână, înconjurând bise-
rica venim în întâmpinarea 
Luminii și suntem plini de 
speranță în ajutorul Celui 
care a pătimit, a murit și a 
înviat pentru noi. Însăși che-
marea preotului se face prin 
cuvintele: Veniți de luați 
lumină! Să venim dar ase-
menea femeilor mironosițe 
care au venit cu smerenie și 
cu credință la mormânt, ca 
să primim în inimile noastre 
Lumina Cerească aprinzând 
din Lumina Învierii și lumina 
credinței din sufl etele noas-
tre. Pentru a realiza ceva știm 
că este nevoie de muncă, iar 
când vorbim despre realizări 
duhovnicești această muncă 
se transformă în jertfă, ne-
voință și milostenie și avem 
perioada Postului Mare la 
dispoziție pentru a înțelege 
mai bine și să ne pregătim de 
întâlnirea cu Bucuria Sfân-
tă de care avem atâta nevoie 
ca să lumineze viața noastră. 
Suntem datori să nu îi uităm 
de la bucuria noastră pe cei 
afl ați în suferință, în neca-
zuri, pe cei îndoliați, pe cei 
bolnavi, pe cei singuri, pe cei 
orfani, pe cei săraci, dar nici 
pe cei împietriși în necredin-
ță. Tuturor acestora, dar și 
nouă tuturor, harul Învierii 
Domnului să ne fi e sprijin și 
întărire, vindecare și mângâ-
iere, lumină și mântuire.
    
 Preot Ionuț Negrău

Începutul anului 2022 a adus 
o veste tristă pentru întreaga 
comunitate din Micherechi, 
prin trecerea la cele veșnice 
a vrednicului de pomenire 
părintele Ioan Bun. Părinte-
le Ion Bun a slujit în această 
parohie vreme de 26 de ani, 
aducând o contribuție boga-
tă și rodnică pentru întreaga 
comunitate. 
Munca părintelui este con-

tinuată de la jumătatea lunii 
februarie de către părintele 
Ionuț-Teodor Negrău care 
vine din Săcal. S-a născut în 
orașul Oradea în anul 1986. 
În anul 2009 a absolvit Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă 
din Oradea, iar în anul 2010 
a fost chemat spre păstori-
rea credincioșilor români 
ortodocși din această comu-
nitate istorică românească, 
fi ind hirotonit întru diacon 
la Micherechi în data de 6 
noiembrie 2010, iar în data 
de 14 noiembrie 2010, a fost 
instalat preot paroh în lo-
calitatea Săcal. Misiunea de 
a sluji lui Dumnezeu dar și 
oamenilor este una ziditoa-
re, cu bucurii și satisfacții pe 
măsură, având aici pe aceste 
meleaguri obligația morală 
de a păstra atât credința, tra-

dițiile cât și limba înaintași-
lor noștri, acordând o atenție 
deosebită și culturii în încer-
carea de a păstra vie această 
comunitate, chemare pe care 
părintele a înțeles-o încă de 
la început. Prin de oameni 
aleși de Dumnezeu, oameni 
talentați și care au înțeles 
importanța unor astfel de 
manifestări organizate în ca-
drul comunității, părintele a 
reușit să aducă multă bucurie 
în sufl etul credincioșilor pe 
care i-a păstorit. De la cei mai 
tineri dintre credincioși, care 
au avut șansa de a-L cunoaș-
te pe Dumnezeu prin pictura 
pe sticlă, prin ore de cateheză 
în cadrul parohiei, prin mu-
zică și dansuri populare, prin 
activități de păstrare a tradi-
țiilor și multe întâlniri la clu-
bul pensionarilor, prin pele-

rinaje, prin cercetarea celor 
bătrâni și mai neputincioși, 
prin seri duhovnicești și nu 
in ultimul rând prin rugă-
ciune, a implicat toate cate-
goriile de vârstă, fructifi când 
fi ecare ocazie și primind aju-
torul necesar la fi ecare idee 
atât din partea credincioșilor 
cât și din partea instituțiilor 
de pe plan local și crede cu 
tărie că toate acestea au fost 
de bun augur, întărind cre-
dința și nu în ultimul rând 
identitatea românească. 
 Cu ajutorul și harul lui 
Dumnezeu această lucrare 
de a sluji lui Dumnezeu și 
oamenilor sperăm să fi e una 
rodnică și folositoare pentru 
părintele Ionuț, alaturi de 
noii săi credincioșii din pa-
rohia Micherechi.


