
Ezúton tájékoztatok Mindenkit, hogy 
tudomásul véve a személyemet érintő bí-
rósági döntést és betartva a jogszabályi 
előírásokat és határidőket, 2022. márci-
us 1. napjával kezdődően polgármesteri, 
illetve helyi román nemzetiségi elnöki 
tisztségemről lemondtam. 

2004.04.01. napja nagy változást 
hozott az életemben. Ezzel a nappal 
kezdtem meg azt a szolgálatot, aminek 
a legnagyobb eredményeként megta-
nultam tisztelni és megismertem az 
elődeink munkáját, a hagyományokat, 
nyelvet, hitet, amit anyaként szeretnék 
továbbadni a gyerekeimnek, mindazt, 
amitől büszkén és emelt fővel vallom, 
hogy méhkeréki vagyok. Ez a szeretet és 
tisztelet ösztönzött arra – és visz előre a 
legnagyobb alázat mellett, töretlen aka-
rattal azóta is –, hogy még többet tegyek 
a közösség és a település előremozdítá-
sáért. Ezt vállaltam 2010-ben is, amikor 
polgármester lettem. 

Megtiszteltetés ez a 12 év, amelyben 
első emberként dolgozhattam a falun-
kért, Méhkerékért. Nem könnyű feladat 
nőként és családanyaként ekkora felelős-
séget vállalni és viselni, sok áldozatot és 
még több alázatot igényel, de nyugodtan 
mondhatom, hogy mindig a legnagyobb 
elköteleződéssel és a legjobb tudásom 
szerint igyekszem végezni a munkámat, 
szolgálni a közösségemet.

A választópolgárok bizalmából ellá-
tott megbízatás az emberek érdekeinek, 
igényeinek megfelelő, a közösségi ér-
dekeket szolgáló, a település hatékony 
és stratégiai célok mentén megalapozott 
fejlesztésére ad felhatalmazást és ruház 
fel felelősséggel. 

Mert felelősségem van a falu iránt 
és büszkeséggel tölt el, bárhol is járok, 
mindenhol látom munkánk eredményét.

Köszönöm mindenkinek: lakosoknak, 
vállalkozóknak, civil szervezeteknek, 
kollégáknak, munkatársaknak! Az el-
múlt évek bebizonyították, hogy közös 
munkával, egymás véleményét, érveit 
meghallgatva helyes döntések születnek, 
hogy minden helyzetre találtunk megol-
dást, hogy sok kis lépéssel is lehet előre 
haladni, és a közösségek együttműködé-
sében varázslatos erő lakozik. 

Nagyon sok célkitűzésünk teljesült, 
de mindig vannak új feladatok, új kihí-
vások, amikkel szebbé és jobbá tehetjük 
településünket.

Ezért megköszönve az eddigi bizal-
mat és támogatást, leköszönök, de nem 
búcsúzok. 

Az elmúlt napokban sok-sok emberrel 
találkoztam, számtalan üzenetet kaptam. 
Támogatást, megerősítést, igazolást, hi-
tet, erőt, bíztatást. És szeretetet, nagyon 
sok szeretetet. Köszönöm mindenkinek 
a felém áradó aggódó együttérzést, sze-
retetet. Úgy gondolom, ez Méhkerék 
igazi arca. Emberek vagyunk, hibázha-
tunk, vállaljuk a következményeket, de 
ne gyűlölködjünk, irigykedjünk, mert az 
megnyomorítja a lelkünket, és tönkrete-
szi az életünket.

Ezzel a hittel szeretném a jövőben is 
szolgálni az itt élőket, felelős vezetőként 
előrébb vinni, még tovább fejleszteni azt 
a falut, amely a miénk, hiszen számomra 
és számunkra van múltja, jelene és közös 
munkával jövője is.

Ez ad erőt és kitartást ahhoz, hogy az 
időközi polgármester választáson bizal-
mukat kérve ismét megméretessem ma-
gam és eddigi munkámat polgármester-
ként tovább folytassam.

Tát Margit

Pe această cale, doresc să-i infor-
mez pe toți cei interesaţi că, luând act 
de hotărârea judecătorească care îmi 
afectează persoana și respectând regle-
mentările legale și termenele limită, în-
cepând cu data de 1 martie 2022, mi-am 
depus demisia din funcția de primar, pre-
cum și din funcţia de președinte al Auto-
guvernării de Naționalitate Română.

Ziua de 1 aprilie 2004 a adus o mare 
schimbare în viaţa mea. Din acea zi mi-
am început slujba al cărei rezultat este 
că am învățat să respect și să recunosc 
munca strămoșilor noștri, tradițiile, lim-
ba, credința, toate acele valori pe care ca 
mamă vreau să le transmit copiilor mei, 
şi pe baza cărora pot spune cu mândrie 
că sunt micherecheancă. Această dra-
goste şi respect m-au determinat – și 
mă duc înainte în continuare cu cea mai 
mare umilință, cu o voință neîntreruptă 
– să fac cât mai mult pentru a promova 
şi dezvolta comunitatea și localitatea din 
care mă trag. La asta m-am angajat şi în 
2010, când am devenit primar.

Este o onoare că în aceşti 12 ani am 
avut ocazia să lucrez ca liderul satului 
nostru, Micherechi. Ca femeie și mamă, 
nu este o sarcină ușoară să-mi asum și să 
suport astfel de responsabilități, această 
muncă necesită multe sacrifi cii și chiar 
multă smerenie, dar pot spune cu sufl etul 
împăcat că încerc mereu să-mi fac treaba 
și să-mi slujesc comunitatea cu cea mai 
mare silinţă şi conştiinţă.

Un mandat bazat pe încrederea electo-
ratului autorizează și atribuie responsa-
bilitatea dezvoltării localităţii în concor-
danță cu interesele și nevoile oamenilor, 
servind interesele comunității, pe baza 
obiectivelor efective și strategice.

Simt o deosebită responsabilitate față 
de satul meu și sunt mândră că, oriunde 
mă duc, văd peste tot rezultatele muncii 
noastre.

Mulțumesc tuturor: locuitorilor, înt-
reprinzătorulor, asociaţiilor civile, co-
legilor de lucru! Ultimii ani ne-au de-
monstrat că lucrând împreună, ascultând 
părerile și argumentele celuilalt, se pot 
lua decizii corecte, că am găsit soluții 
pentru fi ecare situație, că putem merge 
înainte, putem evolua şi cu mulți pași 
mici, că în conlucrarea comunităţilor se 
găseşte o putere magică.

Multe dintre obiectivele noastre au 
fost atinse, dar există întotdeauna noi 
sarcini, noi provocări care pot face loca-
litatea noastră mai frumoasă și mai bună.

Prin urmare, vă mulțumesc pentru înc-
rederea și sprijinul acordat până acum, 
îmi dau demisia, dar nu îmi iau rămas 
bun.

În ultimele zile m-am întâlnit cu 
o mulțime de oameni, am primit ne-
numărate mesaje. Sprijin, afi rmare, 
justifi care, credință, putere, încurajare. 
Și dragoste, foarte multă dragoste. Vă 
mulțumesc tuturor pentru compasiunea 
și pentru dragostea pe care mi-o transmi-
teţi. Cred că aceasta este adevărata față a 
Micherechiului. Suntem oameni, putem 
greși, acceptăm consecințele, dar să nu 
urâm, să nu fi m invidioşi, pentru că aces-
te sentimente negative ne nenorocesc 
sufl etul și ne distrug viața.

Cu această credință, aș vrea să slujesc 
și pe viitor oamenii care locuiesc aici, 
să conduc satul ca lider responsabil, să 
dezvoltăm împreună în continuare satul 
nostru, deoarece acest sat are nu doar 
un trecut şi un prezent, ci cu o strânsă 
colaborare şi multă muncă va avea și un 
viitor.

Acest lucru îmi dă puterea și perseve-
rența de a porni din nou la alegerile in-
terimare pentru postul primar, la care o 
să vă cer încrederea, și de a-mi continua 
activitatea de până acum ca primar.

Tát Margit

Az idei év nemzetiségi kul-
turális pályázatain négy méh-
keréki nemzetiségi szervezet 
indult. A Méhkeréki Román 
Nemzetiségi Önkormányzat 
hat programmal pályázott, ezek 
közül három nyert támogatást. 
Az önkormányzat kiadhat egy 
újságot, hozzájárulhat a nyári 
néptánctábor szervezéséhez és 
egy hittantábort is megvalósít-
hat, ha megtalálja azokat a part-
nereket, akik vállalják a hiányzó 
fedezet biztosítását. A szervezet 
összességében 2,2 millió forint 
támogatást nyert erre az évre a 
kulturális feladataira. 

A Méhkeréki Románok Egye-
sülete évről évre vállal közössé-
gi, hagyományőrző feladatokat. 
Ebben az évben három prog-
ramot támogatással valósíthat 
meg. Az egyesület Kreatív ha-

gyományok útján (Micii mesteri 
populari) címmel táboroztatást 
tervez, táncgálát rendezhet és 
megemlékezhet alapításának 
30 éves jubileumáról. Továbbá 
működéséhez is kap segítséget. 
A támogatása 3,9 millió forint. 

A Varázskert Román Nem-
zetiségi Óvoda húsvétolóra, 
gyereknapra és őszi program-
ra nyert támogatást, továbbá a 
pedagógusok számára tervezett 
szakmai eseményre, összesen 
1,7 millió forintot. A Méhkeréki 
Román Nemzetiségi Kétnyelvű 
Általános Iskola négy program-
ja valósulhat meg. Az első az 
ún. Márciuska készítése, majd 
nemzetiségi tábort, közösségi 
színjátszást és karácsonyi prog-
ramot szervezhet az iskola, az 
anyagi támogatása 1,9 millió 
forint. 
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A méhkeréki szervezetek idén is kapnak nemzetiségi támogatást

Dragi prieteni şi cunoscuţi!
Dragi micherecheni!

Kedves Barátaim, Ismerőseim! 
Tisztelt Méhkerékiek!
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Elismerést érdemelt a 
méhkeréki településfejlesz-
tés, díjazzák az évtizedes 
munkát

Méhkeréken több mint 
egy évtizedre nyúlik vissza 
a településfejlesztési mun-
ka tervezése, szervezése, a 
lépésről lépésre felépített 
beruházások sora. Ma már 
nem csak a helyiek élvez-
hetik ennek előnyét, de 
egyre több szakmai terület 
értékeli pozitívan az ered-
ményeket. Ennek köszön-
hetően több díjjal is büsz-
kélkedhet Méhkerék. 

Kényelem és fenntartha-
tóság

– A falumegújítás több 
területén elért méhkeréki 
eredményeket tavaly ősszel 
szakmai zsűri bírálta. Az 
értékelés révén a Magyar-
országi Falumegújítási Díj 
– 2021. elismerésben része-
sültünk. Az értékelés során 
az egy évtized alatt elvégzett 
munkát alaposan megvizs-
gálták a szakemberek, az 
infrastruktúra-fejlesztéstől a 
közösségformálásig – tájé-
koztatott Tát Margit polgár-
mester. 

Méhkeréken az infra-
struktúra fejlesztése, a falu 
megújítása hatékony koor-
dinációval, egymásra épülő 
beruházásokon – a település 
élhetőségét javító fejleszté-
seken, a szolgáltatások bő-
vítését és minőségi fejlesz-
tését jelentő pályázatokon 
– alapszik, és az országgyű-

lési képviselővel való szoros 
együttműködésnek köszön-
hetően sikeres. Az önkor-
mányzat pályázati forrásokra 
támaszkodik a fejlesztések 
során, ezeknek köszönhető 
az a mintegy 3 milliárd forint 
értékű beruházás, ami eddig 
megvalósult a településen. 
A tervek között mindig úgy 
rangsorolnak, hogy a helyiek 
érdeke – kényelem, minőség, 
minél több minden legyen 
helyben elérhető – az első, 
és persze a fenntarthatóság is 
fontos szempont. 

Így fogalmazódott meg 
már 2012-ben az ingatlanok 
összkomfortossá tételének 
igénye is, azaz a szennyví-
zelvezetés és -tisztítás ter-
ve, amit egy hosszadalmas 
folyamat útján meg is való-
sított a település. Ma már a 
község egésze csatornázott, 
közel 700 ingatlan rákötött a 
rendszerre, és napi 200 köb-
méternyi szennyvizet tisztí-
tanak meg a település saját 
szennyvíz-tisztító telepén, 
ahol 2 helyi munkavállaló 
dolgozik. 

A fenntarthatóságot szem 
előtt tartva valósultak meg 
az energetikai beruházások 
az önkormányzati ingatlano-
kon: az óvodában, a polgár-
mesteri hivatalban, a könyv-
tár és házasságkötő terem 
épületében. Jelenleg munká-
latok folynak a konyha épü-
letében, már hozzákezdtek 
a szolgálati lakás felújításá-
hoz, és az ún. Tésztaüzem is 
a tervek között szerepel. 

Az utak állapota Méhke-

réken is sarkalatos kérdés, 
különösen, mert a lakosság 
többségének megélhetése a 
mezőgazdaságból szárma-
zik, így rendkívül fontos a 
biztonságos áruszállítás (is). 
A térség hatékony érdek-
képviseletének, dr. Kovács 
József országgyűlési kép-
viselőnek köszönhetően a 
Magyar Közút Nonprofi t Zrt. 
közreműködésével 2020-ban 
előbb a faluba vezető bekö-
tő utat, majd a településen 
keresztül haladó szakaszt is 
teljesen fel tudták újítani. 
Következnek a belterületi ut-

cák, utak is. Elsőként a Bar-
tók utca aszfaltozása készült 
el teljes hosszában, illetve a 
Napfény utca 296 méteres 
szakasza. Tavasszal kezdik 
a Széles utca aszfaltozását. 
Tervben van a Bajcsy-Zs., 
a Szabó Pál, a Váci, az Ady 
Endre és a Bocskai utca bur-
kolása is, erre most készül 
pályázat. 

Helyi igényekre alapozva
Sok látványos és az avatat-

lan szemnek kevésbé feltűnő 
fejlesztés valósult meg az 
elmúlt évtizedben Méhke-

réken, ezek közül a legnép-
szerűbb az új piactér, ami a 
rendszeres piacok mellett a 
közösségi élet központjává 
is vált. A helyi termelőknek, 
kézműves termékeknek te-
ret biztosító fedett piactér új 
lehetőségeket nyitott a he-
lyi gazdálkodók előtt, amit 
egyre többen szeretnének 
kihasználni. Ezért már terve-
zés alatt áll egy olyan szol-
gáltató sor, ami megfelelő 
körülményeket biztosítana 
a kistermelői friss tejtermé-
kek, húsáruk értékesítéséhez 
is. 
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A helyben elérhető köz-
szolgáltatások fejlesztése 
szintén „célkeresztben” áll 
Méhkeréken. Elöregedő te-
lepülésként nagy hangsúlyt 
fektet az önkormányzat az 

egészségügyi ellátások biz-
tosítására és ezek környeze-
tére, a szociális ellátórend-
szer folyamatos fejlesztésére 
– mint például a Gondozási 
Központ épületének felújítá-

sa, a konyha modernizálása 
és a humánerőforrás bővíté-
se az igények szerint. A be-
fektetett munka helyben jól 
érzékelhető, és a szakmai el-
ismerés sem marad el, hiszen 

2020-ban Idősbarát Önkor-
mányzat díjjal jutalmazták 
Méhkeréket. 

A gyerekek igényeinek is 
nagy jelentőséget tulajdoní-
tanak a döntéshozók, vala-
mennyi korosztály érdekét 
fi gyelembe veszik. Elsők 
között készült el az isko-
la komplex felújítása több 
mint 120 millió forintból, 
most pedig a tornaterem re-
konstrukciója van soron. Az 
óvoda épületét modernizál-
ták, az eszközök, az udvari 
és beltéri játékok fejlesztése 
pedig folyamatos. Ettől az 
évtől már bölcsődei szolgál-
tatást is nyújt az önkormány-
zat, hiszen elkészült a várva 
várt, 2 csoportos bölcsőde 
épülete. Ezek mellett épült 
egy sportpark, megújult a 
játszótér, közkívánatra pedig 
egy gördeszkapálya tervezé-
se zajlik. A fi atalok részéről 
igény mutatkozik egy állan-
dóan használatú „ifjúsági 
házra”, aminek a kialakítása 
elkezdődött. 

A kitartó munka elisme-
réseket hoz a méhkeréki ön-
kormányzat számára. Ilyen 
például, hogy a polgármeste-
ri hivatal Családbarát Munk-
hely díjat nyert 2020-ban, 
tavaly pedig a település egé-
sze – az országban az elsők 
között – nyerte el az Európai 
Kiváló Kormányzás Védje-

gyet, ami a közszolgáltatá-
sok és az önkormányzatiság 
kiváló minősítését jelenti. 

Kimagasló értékek men-
tén

A közfoglalkoztatási prog-
ram működtetése létkérdés 
Méhkeréken, ennek kereté-
ben a Tésztaüzem eredmé-
nyei példaértékűek. Lega-
lább ilyen büszke mindenki 
a Borszéki Tivadar tábornok 
térre is, ami jól példázza az 
évtized eredményességét. 
Hiszen induláskor egy funk-
ció nélküli, elhanyagolt terü-
let volt csupán a falu köze-
pén, ma pedig egy igényesen 
gondozott pihenőpark, ami 
ráadásul a falu egyetlen dí-
szpolgárának nevét viseli. Ez 
is a közfoglalkoztatási prog-
ram keretében jött létre, és 
sikeresen öregbíti a település 
jó hírnevét. Hiszen mindkét 
eredmény – a Tésztaüzem-
ben készülő száraztészta és 
péksütemények, valamint 
a tér – bekerülhet a Békés 
Megyei Közfoglalkoztatási 
Értéktárba.

Az összegző elismerést, a 
Magyarországi Falumegújí-
tási Díjat az előzetes jelzések 
szerint 2022 áprilisában fog-
ják átadni Méhkerék részére 
Környén, a 2019-es abszolút 
győztes településen.

2022/I.
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Tisztelt Méhkerékiek!

A Méhkeréki Román Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 2022. 
február 28. napján tett nyilatkozatával 2022. március 1-jei hatály-
lyal lemondott tisztségéről.

Az elnök feladat- és hatásköreit Árgyelán Mihály elnökhelyettes 
látja el 2022. március 1. napjától az új elnök megválasztásáig és 
hivatalba lépéséig.

Méhkerék, 2022. február 28.

                                                                             Major Ágnes
                           jegyző

Stimaţi micherecheni!

Prin declarația sa din ziua de 28 februarie 2022, președintele Au-
toguvernării Româneşti din Micherechi şi-a dat demisia începând 
cu ziua de 1 martie 2022.

Atribuțiile și sarcinile președintelui vor fi  îndeplinite începând cu 
data de 1 martie 2022 de vicepreședintele Árgyelán Mihály, până 
la alegerea și preluarea mandatului noului președinte.

Micherechi, 28 februarie 2022

                                                                             Major Ágnes
                            notar
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Tisztelt Méhkerékiek!

Méhkerék Község Polgármestere 2022. február 28. napján tett nyilatkozatával 2022. március 1-jei hatállyal lemondott 
tisztségéről.

A polgármester feladat- és hatásköreit Goron Zsolt Csaba alpolgármester látja el 2022. március 1. napjától az új 
polgármester megválasztásáig és hivatalba lépéséig.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi I. törvény 20. § (5) bekezdése 
szerint „Ha az egyéni választókerületi képviselő vagy a polgármester, főpolgármester megbízatása megszűnik, időközi 
választást kell kitűzni.”

A koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 4. § (3) bekezdése szerint „A veszélyhelyzet 
megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások elmaradnak. A ki nem tűzött és 
az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését követő tizenöt napon belül kell kitűzni.”

Fentiek alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül a választási eljárásról szóló törvény rendelkezé-
sei alapján a Méhkeréki Helyi Választási Bizottság tűzi ki az időközi polgármester-választás időpontját. 

Méhkerék, 2022. február 28.

                                                                                     Major Ágnes
               jegyző

Stimaţi micherecheni!

Prin declarația sa din ziua de 28 februarie 2022, primarul Comunei Micherechi şi-a dat demisia începând cu ziua de 1 
martie 2022.

Atribuțiile și sarcinile primarului vor fi  îndeplinite, începând cu data de 1 martie 2022, de viceprimarul Goron Zsolt 
Csaba, până la alegerea și preluarea mandatului noului primar.

Micherechi, 28 februarie 2022

                                                                                     Major Ágnes
            notar

SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Támogatói véradást rendezünk
2022. március 1-én, kedden, 9:00–12:00 között

a Gondozási Központban 
Muntyán Péter javára, 

Legalább 20 véradóra lenne szükség

Méhkerék Község Önkormányzata

FELHÍVÁS
Különleges évfordulók színesítik Méhkerék 2022-es évét, 

       születésének 100. évfordulója

       elismerésének 50. évfordulója
október 20.      A kulturális csoport – benne a   
       néptánccsoport – megalakulásának
       75. évfordulója
december 8.     Méhkeréki Románok Egyesülete   
        megalakulásának 30. évfordulója

Önkormányzatunk szeretné méltóképpen megünnepelni a
jeles eseményeket és ehhez partnerek jelentkezését várja.
Ha javaslata van az események forgatókönyvéhez, ha részt 

palyazat@mehkerek.hu email-címen, vagy keresse
személyesen Rossu Odettet a polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási idejében 2022. március 15-ig. 
Méhkerék Község Önkormányzata

A tavaszi időszakban kell gondoskodni a következő tanévtől óvodába,
iskolába induló gyerekek beíratásáról, ez idén is így van. A sorban elsőbb-
séget élveznek az ovisok, így a Varázskert Román Nemzetiségi Óvodában 
április végén lehet ezt a feladatot elvégezni. Minden gyermek, akik 2022. 
augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, köteles legalább napi 4 órás óvodai 
nevelésben részt venni a nevelési év kezdetétől fogva. 

A beiratkozás pontos dátuma április 26., 27. és 28.
Mindhárom napon 8 és 16 óra között várják a szülőket az

óvodában a szükséges dokumentumokkal együtt.

ÓVODAI
BEIRATKOZÁS

NYÍLT NAP 

A Méhkeréki Román Nemzetiségi
Kétnyelvű Általános Iskola márciusban 

nyílt napot tart az ősszel iskolába
induló gyerekek és szüleik számára.

A nagycsoportos ovisokat és szüleiket
március 22-én 10 órára várják az

iskolába, hogy megismerkedjenek a 
környezettel, betekintést nyerjenek a 

tanórák menetébe, válaszokat kapjanak 
a felmerülő kérdésekre.


