
Idén is volt Méhkeré-
ken néptánctábor. A hagyo-
mányőrző programot augusz-
tus 1. és 5. között a Méhkeréki 
Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat biztosította az érdek-
lődőknek. 

A Duló György Művelődési 
Ház egy héten át népdaloktól, 

népzenétől, cipőkopogástól 
és tapsoktól volt hangos a 
hónap elején, amikor a helyi 
és méhkeréki kötődésű gyere-
kek napról napra egyre több 
néphagyományt szívtak ma-
gukba a falai között. A szak-
mai programot most is Papp 
László, a tánccsoport vezetője 
irányította, a gyerekek tanítá-

sában az együttes táncosai is 
részt vállaltak. A létszámok a 
következők szerint alakultak: 
30 táborozó gyermek, 7 tán-
cos és 2 fő technikai segítő. 

A tábor keretében a résztve-
vők egyaránt tanultak magyar 
és román táncokat, énekeket, 

ismerkedtek a népi kultúra 
ma is értékként őrzött eleme-
ivel, népzenét hallgattak és 
át is vették annak ritmusát a 
bemutató gálára készülve a 
próbákon. A szorgos egyhe-
tes munka eredményét pedig 
augusztus 5-én este egy gá-
laműsor keretében mutatták 
be a gyerekek a szüleiknek, 
családtagjaiknak és a néptánc 
kedvelőinek. 

Ez az év különösen érdekes 
a méhkeréki néptánc vonat-
kozásában, hiszen az egyetlen 
méhkeréki néptáncos, akit a 
Népművészet Mestere cím-
mel is kitüntettek – augusztus 

20-án lesz ennek 50 éve – idén 
lett volna 100 éves. Nyisztor 
György nevét büszkén viseli 
a tánccsoport is. A mesterről 
a születésnapján, május 6-án 
tartott megemlékezést az ön-
kormányzat és több szervezet 
közösen.

Az Önök döntésének kö-
szönhetően polgármester-
ként dolgozhatok tovább a 
szülőfalumért, a közösségért, 
amit formálunk és óvunk az 
elődeink által megteremtett 
értékeket tisztelve. A június 
19-i időközi választás iga-
zolta, hogy az eddig elvég-
zett munkával, a település-
fejlesztési tervekkel olyan 
jövőt építünk az itt élők szá-
mára, amivel sokan tudnak 
azonosulni, ami Méhkerék 
javát szolgálja. Ezért dol-
goztam a polgármesteri fel-
hatalmazásról való lemondás 
után is, március 1-től június 
17-ig megbízási jogviszony-
ban, és azóta pedig ha lehet, 
még elszántabban folytatom 
a munkát.

Az egyik legfontosabb 
feladatomnak tartom, hogy 
biztosítani tudjuk a stabil, jól 

működő közszolgáltatásokat, 
amelyek a kor lehetőségeivel 
egyetemben fejlődnek, mo-
dernizálódnak, egyre több 
értéket és előnyt biztosítva a 
helyieknek. A jelenleg gyor-
san változó világunkban, a 
koronavírus-járvány után a 
háborús veszélyhelyzet ide-
jén szinte nap mint nap újabb 
kihívásokkal szembesülünk 
a közfeladatok ellátása so-
rán, leginkább a fi nanszí-
rozás megváltozott keretei 
jelentenek megoldandó fel-
adatokat. Ugyanakkor azt is 
tudom, hogy több családban, 
sok háztartásban támadtak 
nehézségek, amelyek megol-
dásában szintén számítanak 
az önkormányzatra. Éppen 
ezért még ebben a nehéz idő-
szakban is azon vagyunk a 
kollégákkal, hogy egy újabb 
szolgáltatást tudjunk beve-

zetni, amivel a családokat 
segíthetjük. Szintén ezzel 
a céllal nyújtottunk be pá-
lyázatot tüzelőtámogatásra, 
amelyben döntést várunk. 
Ugyanakkor az is tény, hogy 
az önkormányzat gazdálko-
dásában komoly változáso-
kat kell eszközölni, sorrend-
be kell állítani a feladatokat, 
így elképzelhető, hogy lesz-
nek olyan idei tervek, ame-
lyek megvalósítását el kell 
halasszuk. Az alapfeladatok 
stabilitását nagyon szeret-
nénk biztosítani, ezen dol-
gozunk a képviselő-testület 
tagjaival és az önkormányzat 
intézményeivel, kollégáival. 
A részletekről pedig folya-
matosan tájékoztatást adunk 
a megszokott csatornákon.

Köszönöm a bizalmat!
Tát Margit

polgármester

Változtak a szociális ét-
keztetés térítési díjai, a jogo-
sultak köre pedig a 65. életé-
vüket betöltött és bizonyos 
jövedelemkorlátok között 
élőkre szűkült. A rendelke-
zés augusztus 1-jén lépett 
hatályba, az érintettek előze-
tesen a Gondozási Központ-
tól kaptak tájékoztatást. 

A képviselő-testület által 
meghozott döntést a szociá-
lis étkeztetés önköltségének 
jelentős emelkedése indo-
kolta. Az árváltozásban mind 
a közüzemi díjak, mind az 
alapanyag árának emelke-
dése szerepet játszott. Az 
állami támogatás összege 
ugyanakkor nem változott, 
ellenben az önkormányzat 
nagyobb részt vállal át a 
költségekből, különösen a 
legalacsonyabb jövedelmi 
kategóriába tartozók esetén. 

A döntés értelmében azok 
a 65. életévüket betöltött 
méhkerékiek részesülhet-
nek szociális étkeztetésben, 
akik havonta kevesebb, mint 
156 750 forint rendszeres 
jövedelemmel rendelkez-
nek. Közülük a legnagyobb 
önkormányzati támogatást 
a 71 249 forint alatti jöve-
delműek kapják, és szintén 
támogatásban részesülnek a 
114 ezer forint alatti jövede-
lemmel rendelkezők. A har-
madik kategóriába tartozók 
az állami támogatáson felüli 
önköltséget, azaz 686 forin-
tot fi zetnek az ebéd adagjáért 
ettől a hónaptól.
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Méhkerék Község Önkormányzat

Elbúcsúztak a Méhkeréki 
Román Nemzetiségi Két-
nyelvű Általános Iskolától, 
szeptembertől középszinten 
folytatják tanulmányaikat a 
nyolcadikosok. Az ünnep-
ségre június 17-én, a piacté-
ren került sor. Az iskola kö-
zössége mellett a Méhkeréki 
Román Nemzetiségi Önkor-

mányzat és a Méhkeréki 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat is jókívánságokkal 
halmozta el a ballagókat. 

Fotónk előterében (balról 
jobbra): Ruzsa Anna intéz-
ményvezető, Ruzsa Áron 
György, Bodnar Simeon 
Vlád, Tent Jonatán, Rok-

szin Zsófi a, Kozma Zsófi a, 
Mag Izabella, Szitás Márk, 
Rossu Korina, Mag Anita, 
Petrusánné Orosz Ibolya 
osztályfőnök, Pojendán Zol-
tán, Rokszin Vivien, Kozma 
Máté János, Árgyelán Klau-
dia, Tóth Raul, Blezsán Eri-
ka

Hagyományosan a Duló 
György Művelődési Házban 
megrendezett pedagógus-
napi ünnepséggel köszönte 

meg a település vezetése az 
óvoda és az iskola pedagógu-
sainak áldozatos munkáját. 
Az eseményre június 10-én 

került sor. Az ünnepelteket 
egy szál virággal fogadták 
a képviselő-testület tagjai, 
Major Ágnes jegyző köszön-
tötte a jelenlévőket, majd 
Patka Melissza, az iskola 
diákja egy verssel emelte az 
ünnepi hangulatot. A rendez-
vény keretében búcsúztatták 
a nyugdíjba vonuló pedagó-
gusokat, így az óvoda veze-
tőjét, Ruzsa Jánosnét, vala-
mint az iskola egy tanítóját, 
Petruzsán Lászlónét.

A tiszteletadás mellett 
a jó hangulatú program
kiválóan alkalmas volt a 
kötetlen beszélgetésre, az 

emberi és szakmai kapcso-
latok ápolására a méhkeréki 
pedagógus társadalom tagjai 
között.

Ünnepélyes keretek között 
adták át a bölcsőde beruhá-
zását június 10-én, ezzel az 
átépítést, a berendezések és 
eszközök beszerzését fi nan-
szírozó pályázat is befejezés, 
lezárás előtt áll. A község 
összességében 114 millió 
334 ezer 281 forintot nyert 
a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
keretében egy kétcsoportos 
mini bölcsőde kialakítására, 
a szolgáltatás bevezetésé-
re. Az építkezés alapkövét 
2021. májusában helyezték 
el a konzorciumi partnerek 
és a fejlesztésben közremű-
ködők, a munkálatok tavaly 
év végére készültek el, ahogy 
az üzemeltetéshez szükséges 
engedélyeket is ekkor kapta 
meg a Román Nemzetiségi 
Gondozási Központ, amely-
nek szervezeti keretei között 
kezdte meg működését ez év 
elején a bölcsőde. 

A hajdan volt óvodai he-
lyiségek átalakításával két 
foglalkoztatószoba, két át-
adó-öltöztető pólyázóval és 
pelenkázóval, valamint egy 
közös használatú, mindkét 
foglalkoztatóból közvetlenül 

elérhető mosdó-fürdető jött 
létre. Az ellátás fontos eleme 
az ételátvevő, tálalókonyha 
és mosogató helyiség, vala-
mint a dolgozói szociális he-
lyiségek. Továbbá megépült 
az óvodától független, saját 
bejárat, az udvaron egy fe-
dett-nyitott fi lagória és per-
sze a játszóudvar. Szükség 
volt a teljes belső gépészeti 
és épületvillamossági felújí-
tásra, és nem utolsó sorban a 
helyiségeket új bútorokkal, 
eszközökkel, gépekkel kel-
lett felszerelni. Az új épüle-
tegységet az ünnepség részt-
vevői maguk is bejárhatták, 
megnézhették, hiszen az 
átadással egyidőben nyílt na-
pot is tartottak a házigazdák. 
Az eseményen dr. Kovács 
József országgyűlési képvi-
selő és Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Önkormányzat elnö-
ke személyesen is közremű-
ködött. 

Az új szolgáltatás 14 kis-
gyermek nevelésében, ellá-
tásában segíti a méhkeréki 
családokat. Az előzetes igé-
nyeknek megfelelően most 
is minden férőhely be van 
töltve.

Romániai táborozáson vett 
részt a Méhkeréki Román 
Nemzetiségi Kétnyelvű Ál-
talános Iskola nyolc diákja 
és intézményvezetője Visa-
rion Tuderici atya vezetésé-
vel. A nyár közepén, a négy-
napos kirándulás keretében 
több kolostort és kegyhelyet 
kerestek fel a táborozók, il-
letve helyi nevezetességek-
kel ismerkedtek meg. 

A hagyományos hittantá-
borra idén június 30. és jú-
lius 3. között immár 10. al-
kalommal került sor, ezúttal 
Mănăstirea Bârsana nyújtott 
szálláslehetőséget a méhke-
réki táborozóknak. A kirán-
dulások alkalmával a csapat 
felkeresett több kolostort: 
Mănăstirea Scărișoara Nouă, 
Mănăstirea Ieud, Mănăstirea 
Rohia, Mănăstirea Rohița. A 
fi atalok jártak a Vidám teme-
tőben (Szaplonca), vonatoz-
tak a Felsővisói Erdei Vas-
úton, és természetesen misén 
is részt vettek. 

A csapattagok élmények-
kel telve tértek haza az izgal-
mas romániai utazásról.
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Kolostorlátogatás és más kegyhelyek Átadták a bölcsődét,
véget ért a projekt

Elballagtak az általános iskolából

Köszönet pedagógusnapon
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A terv és ezzel együtt a 
projekt lépésről lépésre ha-
lad a megvalósulás felé, a 
Damjanich utca 8. szám 
alatti ingatlanát a fi atalok 
számára szabadidős parkká 
alakítja az önkormányzat. Az 
ingatlanvásárlás elsődleges 
célja az volt, hogy az iskolai 
ebédeltetés alkalmával le-
rövidítsék és biztonságossá 
tegyék a gyerekek számára a 
gyalogutat az ebédlőig. Majd 
a fi atalok azzal a kéréssel 
keresték meg a település-
vezetést, hogy a szabadidő 
biztonságos eltöltéséhez sze-
retnének egy gördeszkapá-
lyát, amit ingyenesen hasz-
nálhatnak. Ahogy az igények 
bővültek, úgy változott a terv 
is, a kivitelezés pedig már a 

harmadik fázisban jár. 
A telekvásárlást követően 

a takarítás volt az első fel-
adat, és önerőből elkészült 

a konyha épületéhez vezető 
járda is. A Településfásítási 
Program keretében elnyert 
facsemetékkel pedig meg-

kezdődött a terület parkosí-
tása. Ezek a feladatok még 
tavaly megvalósultak, a 
fejlesztés következő lépése 
viszont már idén történt. A 
nyári szünetben fogtak hoz-
zá a közmunkaprogramban 
dolgozók egy pagoda épí-
tésének. A betonozott aljzat 
mellett kiváló famunkával 
elkészült az építmény, ame-
lyet hamarosan utcabúto-
rokkal fognak kényelmessé 
tenni. A gördeszkapálya 
megépítésére pedig egy idén 
beadott TOP-Plusz pályázat 
pozitív elbírálását követő-
en kerülhet sor. Így válik 
teljessé a fi ataloknak szánt 
szabadidős park, amihez ha-
sonlóval kevés kistelepülés 
büszkélkedhet a térségben.

A mezőgazdasági program 
nyári feladatai révén sorra 
telnek meg a „kamrapol-
cok” a gyermek- és szociális 
étkeztetésben használható 
befőttekkel, lekvárokkal, sa-
vanyúsággal. A feldolgozás 
mondhatni „nagyüzemben” 
folyik, az eredmény pedig 
kimondottan szembetűnő. 

A mezőgazdasági prog-
ramban dolgozó közmunká-
sok és a segítségükre érkező 
diákmunkások eddig már 

feldolgoztak 300 kilogramm 
sárgabarackot lekvárnak és 
150 kilogrammot befőtt-
nek. A program keretében 
megtermelt csemegeuborká-
ból pedig már 220 ötliteres 
üveg sorakozik a polcokon, 
a munka pedig folytatódik 
mindaddig, amíg minőségi 
alapanyag áll rendelkezésre. 
Az így előállított élelmiszert 
a konyha használja fel, ezzel 
is csökkentve az étkeztetés 
nyersanyagköltségét.

Már-már hagyomány, 
hogy a méhkeréki fi atalok 
a nyári szünetben lehetősé-
get kapnak arra, hogy bete-
kintést nyerjenek a munka 
világába, belekóstoljanak a 
munkavállalói lét kereteibe. 
Mindezt természetesen kitar-
tó munkavégzéssel, tisztes-
séges bérezésért. Az önkor-
mányzat ebben az évben 37 
diák foglalkoztatására nyert 
támogatást, amit több mint 
300 ezer forint önerővel kel-
lett kiegészíteni a teljes költ-
ség fedezete érdekében. 

A fi atalok közül 29-en 
júliusban dolgoztak 2 he-

tet, majd a csapatból 24-en 
augusztusban 1 héttel meg-
hosszabbították a munkaide-
jüket. Az eredetileg augusz-
tusra munkát vállaló 8 diák 
pedig egyhuzamban 3 héten 
át végezte a rábízott felada-

tokat. A fi atalok foglalko-
zásegészségügyi vizsgálat és 
munka-, tűzvédelmi oktatást 
követően álltak munkába, az 
önkormányzati feladatellá-
tást segítették több egység-
hez beosztva. Dolgoztak a 
Tésztaüzemben, a mezőgaz-
dasági programban, a tele-
pülésfenntartási feladatok-
ban, a konyhán, a szociális 
területen, a hivatalban és az 
óvodában is, sőt a nyári tá-
borok sikeres lebonyolításá-
ban is jelentős részük volt. A 
nyári szabadságolások idején 
mindig jól jön a plusz erőfor-
rás, nagy segítséget jelentett 
a munkavégzésük, de volt 
olyan terület, ahol a fi atalok 
nélkül aligha lehetett volna 
előrehaladást elérni.

Új kegyeleti hűtőt vásárol 
az önkormányzat egy Ma-
gyar Falu Program támoga-
tásnak köszönhetően. Több-
szöri próbálkozás után végre 
megvan a fedezete annak, 
hogy a ravatalozó elörege-
dett, régi eszközét újra cse-
rélje a település. A projekt 
keretében 1 739 900 forintért 
kerül beszerzésre egy két-
személyes kegyeleti hűtő. Az 
ajánlatokat a testület értékel-
te, és a beszállítók közül a 
legkedvezőbb javaslatot vá-
lasztva a Csizi Frigo Kft.-vel 
került sor a szerződéskötés-
re. Az új eszköz beszerelésé-
re augusztus végén kerülhet 
sor. Ezzel a beruházással 
egy újabb sürgető lakossági 
igény teljesül.
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Kút a játszótéren

A télre készülve

Csomagautomata

Új közösségi tér a fi ataloknak 

Befőzés, savanyítás a feladat

Nyári diákmunka 

Fejlesztés a 
temetőben
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Lakossági kezdeménye-
zésre ivóvízkutat telepít az 
önkormányzat a Dózsa téri 
játszótérre. A szülők kérése 
volt, hogy a szépen felújí-
tott játszótérre kerüljön kút, 
amiből a gyerekek a játék 
közben oltani tudják szomju-
kat, vagy akár a kulacsukat is 
feltölthetik. A szakemberek 
megvizsgálták a vízvételi 
hely kialakításának lehetősé-
gét, megtörtént a vízbekötés 
terveztetése és elkezdődött 
az engedélyeztetési eljárás 
is. Közben pedig beszerezték 
a település arculatához il-
leszkedő berendezést, amely 
a helyére is került. A vízbe-
kötés feltétele az Alföldvíz 
engedélye és a csatlakozta-
tás elvégzése. Remélhetőleg 
napokon belül végére ér a 
folyamat.

Szociális tüzelő vásárlá-
sára nyújtott be pályázatot 
az önkormányzat a Belügy-
minisztériumhoz. A képvi-
selők döntése értelmében a 
teljes megpályázható keret, 
azaz 1122 mázsa szerepel az 
igénylésben. Támogatásként 
legfeljebb 3175 forint nyer-
hető el mázsánként, amihez 
az önkormányzatnak további 
500 forint önrészt kell biz-
tosítania, ez összességében 
712 470 forint saját forrást 
jelent. A minisztérium dönté-
sére még várni kell. 

A Packeta Hungary csoma-
gautomatát telepít Méhke-
rékre, ehhez a cég a polgár-
mesteri hivatal és a könyvtár 
közötti területen bérel he-
lyet az önkormányzattól. A 
döntés és a szerződéskötés 
megtörtént, a csomagpont 
telepítésére augusztus utolsó 
két hetében kerülhet sor. A 
belföldi és külföldi csomag-
küldő szolgáltatást várhatóan 
szeptembertől vehetik igény-
be a méhkerékiek. 

Takarítási szünet 
A „Varázskert” Román 

Nemzetiségi Óvodában a 
nyár utolsó napjaiban nagy-
takarítást tartanak, hogy az 
új nevelési évben felfrissí-
tett játékokkal, csoportszo-
bákkal és kiszolgáló helyi-
ségekkel fogadják a régi és 
új óvodásokat. A nagytaka-
rítás idejére, augusztus 22. 
és 31. között az épületet 
bezárják, azaz nevelési szü-
net lesz az oviban. A gye-
rekeket szeptember 1-jén 
tiszta környezetben, nagy 
szeretettel várja a Varázs-
kert óvoda. 
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Három területen szeretné 
fejleszteni az önkormányzat 
a jelenlegi szociális alap-
szolgáltatásokat. A megvaló-
sítás érdekében a TOP-Plusz 
pályázati kiírás keretében 
egy 43 millió forint összegű 
támogatási kérelmet nyújt be 
a település. A cél a már meg-
lévő házi segítségnyújtás 
ellátási feltételeinek javítása 
új eszközök beszerzésével, 
az idősek nappali ellátásának 
fejlesztése a belső udvar ki-
építésével, továbbá támogató 
szolgálat létrehozása az ah-
hoz szükséges gépjárművek 
beszerzésével. A projektterv 
igencsak ambiciózus, ugyan-
akkor lakossági igényekre 
alapozott. 

A támogató szolgáltatás 
jelenleg kistérségi felada-
tellátás keretében működik, 
azonban a kapacitáshiány 
alátámasztja a méhkerékiek 
azon igényét, hogy helyben, 
rugalmasabban elérhető le-
hetőséget teremtsen az ön-
kormányzat. Tekintettel arra, 
hogy a szolgáltatás célja a 
fogyatékos személyek lakó-
környezetben történő ellá-
tása, illetve a lakáson kívüli 
közszolgáltatások elérésének 
segítése, elengedhetetlen az 
utaztatáshoz szükséges, spe-
ciális járművek beszerzése, 
amit a pályázat tartalmaz. 

Az idősek nappali ellátá-
sának minőségét javíthatná, 
ha a Gondozási Központ 
belső udvarát szabadidős te-
vékenységekre alkalmassá 
lehetne tenni, így talán az 
igénybe vevők köre is bővül-
het majd. Az eszközbeszer-
zésre pedig a modernizálás 
okán van szükség, ami az 
ellátás színvonalát tovább ja-
víthatja. A pályázat benyúj-
tásáról a képviselők július 
18-án döntöttek. A megvaló-
sítás, amennyiben a kérelem 
pozitív elbírálásban részesül 
és az árak nem emelkednek, 
önerőt nem igényel az ön-
kormányzat részéről.

Júliusban három héten ke-
resztül táborozhattak a méh-
keréki gyerekek az Erzsébet 
Alapítvány támogatásával. 
Az első héten napközis al-
kotó tábort szervezett a Gon-
dozási Központ. A szórakoz-
tató, kézműveskedéssel és 
játékokkal teli programon 
24-en vettek részt. Ez a hét 
gyulai strandolással zárult. 
A második héten a felújított 
Zánkai Erzsébet-táborban 
kapcsolódhattak ki az uta-
zásra jelentkező iskolások. A 
sűrű programokkal és egyedi 
környezettel táborozásra csá-
bító helyszín 30 méhkeréki 
diákot vonzott. Az utolsó 

idei táborhéten pedig a sport 
kapta a főszerepet ismét 
csak a Gondozási Központ 
szervezésében. Ezt a hetet is 
gyulai strandolás koronázta 
meg. 

A résztvevő gyerekek tel-
jesen ingyenesen vehettek 
részt a programokon, ugyan-
is a táborozás önköltségi ré-
szét az önkormányzat min-
denkitől átvállalta. Ráadásul 
a zánkai utazáshoz a vona-
tozást is ingyenesen biztosí-
totta a program. Mindehhez 
arra volt szükség, hogy a 
Gondozási Központ sikere-
sen pályázzon a lehetőségek-
re.

Localitatea Micherechi 
este formată din etnici ma-
joritari români, care au reușit 
să se mențină prin dragoste 
de limbă, tradiții, dar mai 
ales prin credință. În comu-
na noastră avem 5 locașuri 
de cult care servesc credin-
cioșii ortodocși, baptiști și 
penticostali având serviciul 
bisericesc în limba română. 
Limba, tradițiile și credința 
au fost moștenite și trans-
mise cu ajutorul familiilor 
din generație în generație, 
motiv pentru care Autogu-
vernarea Română împreună 
cu Primăria din Micherechi 
considerând o prioritate 
transmiterea credinței cât și 
a limbii române la generația 
tânără, organizează în acest 
an o tabără creștină la care 
invită toți copiii din locali-
tate. Partenerii în organiza-
rea acestei tabere vor fi  rep-
rezentanții tuturor cultelor 
care se regăsesc în comuna 
noastră, cărora dorim să le 
mulțumim pentru sprijinul și 
pentru participarea la buna 
desfășurare a acestei tabere.

Tabăra Creștină din Mi-
cherechi cu tema și denu-
mirea “Bucuria Părtășiei de 
a fi  împreună”, va fi  organi-
zată pe o perioadă de o săp-
tămână, fi ecare cult având 
posibilitatea de a-și transmite 
învățătura și de a-și organiza 
timpul alocat într-un mod cât 
mai folositor pentru cei mici. 
Programul taberei va cuprin-
de rugăciune, învățătură, 
ateliere de creație, activități 
în aer liber și excursii. Ziua 
fi nală a taberei am considerat 
potrivit ca fi ecare confesiune 
să încheie în stilul propriu, 
prezentând și împărtășind 
întregii comunități experi-

ența dobândită de cei mici în 
această tabără creștină.

Pentru mai multe deta-

lii cu privire la perioada 
desfășurării, organizare și 
înscriere, vă rugăm să con-

sultați afi șul.
Vă așteptăm cu mult drag 

alături de noi!

Fejlesztenék
a szociális
ellátásokat

Erzsébet-táborok a nyáron

Tabără Creștină - Bucuria Părtășiei de a fi  împreună


