
EFOP-1.5.3-16-2017-00018 azono-

sítószámú, „Minőségi humán közs-

zolgáltatások a hátrányos helyzetűek tá-

mogatására” című pályázati konstrukció 

keretében 2018. október 07-én a Méhke-

réki Duló György Művelődési házban 51 

fő vett részt az idősek számára megszer-

vezett rendezvényen.

A rendezvény az Idősek nemzetközi 

Világnapján került megszervezésre. 

Ezen a napon szeretettel gondoltunk min-

dazokra, akik egy hosszú élet munkáját és 

rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk 

mögött. Minden évben köszöntjük őket, 

de szeretetüket, bölcsességüket és segíte-

ni akarásukat az év minden napján érez-

zük és köszönjük. Az idősek és a teremben 

ülő szép korúak hordozzák generációkon 

keresztül azokat a tapasztalatokat, hagyo-

mányokat, melyek be vannak kódolva va-

lamennyiünk génjeibe.

 Hírmondó
EFOP-1.5.3-16-2017-00018

Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési 
Önkormányzat – Idősek közösségi rendezvénye
„Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek 

támogatására” című pályázati konstrukció keretében 

A  program a következő képpen épült 

fel:

• Polgármesteri köszöntő

• A helyi általános iskola verses cso-

krának előadása

• A helyi általános iskola elsős diákjai-

nak zenés-táncos műsora

• Nyisztor György Hagyományőrző 

Néptánc Együttes fellépése

• Ebéd

A rendezvényen a helyi általános is-

kolás gyerekek köszöntötték táncos-

verses összeállításukkal az időseket, majd 

a Nyisztor György Hagyományőrző Nép-

tánc Együttes adott egy 15 perces műsort. 

A rendezvényen az intézmények vezetői, 

egyházak vezetői is részt vettek. A pro-

gram a résztvevők száma alapján elmond-

ható, hogy eredményesen lezajlott.
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Sarkad Város Önkormányzata által vezetett 
konzorcium

HÍRMONDÓ

Konzorciumi tagok

Biharugra Község Önkormányzata, Geszt Község Önkormányzata, Körösnagyhar-

sány Községi Önkormányzat, Kötegyán Község Önkormányzata, Méhkerék Község 

Önkormányzata, Mezőgyán Község Önkormányzata, Okány Község Önkormányzata, 

Zsadány Község Önkormányzata, Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület

Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek 
támogatására A Támogatás Összege: 499 620 211 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A PROJEKT TÁMOGATÁSA: 100%

A PROJEKT VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE: 2021.01.31.

A konzorcium a projekt megvalósítása során a települések közös gazdasági érdekeinek 

előmozdítása érdekében egységesen fejleszti a hatáskörükhöz tartozó települések hu-

mánszolgáltatásait. A program legfőbb célja a hátrányos helyzetű térségből adódó társa-

dalmi hátrányok komplex a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán szolgáltatásokra 

vonatkozóan, a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi tudástőke gya-

rapítása.


