
Idén más lesz a népszám-
lálás, mint azt korábban 
megszoktuk, az internet adta 
lehetőségekkel már magunk 
is kitölthetjük a részletes 
kérdőívet, vagy akár megvár-
hatjuk, amíg bekopogtatnak 
a kérdezőbiztosok. Minden-
esetre a népszámlálás, ami 
minden Magyarországon élő 

nagykorúra kötelező érvényű, 
ebben az évben októberben és 
novemberben zajlik egy előre 
meghatározott ütemterv sze-
rint.

A kérdések a korábbiakhoz 
hasonlóan kitérnek a demo-
gráfi ai adatokra, az egészségi 
állapotra, az iskolázottságra 
és foglalkoztatásra, a vallási 

és nemzetiségi hovatartozás-
ra, továbbá az élet- és lakás-
körülményekre. A cél, hogy 
komplett képet lehessen kap-
ni a hazai népességről, amit 
számos területen jól tudnak 
hasznosítani a jövőben. Így 
például a lakossági igények 
megalapozhatnak jövőbeli 
fejlesztési terveket, vagy ép-

pen nem támasztják alá azok 
szükségességét, és ugyanez 
igaz lehet a nemzetiségi vo-
natkozású tervekre is. 

A feladatok ütemezése 
szerint még szeptemberben 
minden háztartás megkapja 
a népszámlálásban való rész-
vételre szóló felkérő levelet, 
ami tartalmaz egy 12 jegyű 
belépési kódot az internetes 
kitöltéshez. Ez ezért is kü-
lönösen fontos, mert azok a 
magyar állampolgárok, akik 
12 hónapnál rövidebb ideig 
külföldön élnek, szintén köte-
lesek részt venni a népszám-
lálásban. A kérdőív önálló, 
online kitöltésére október 1. 
és 16. között van lehetőség, 
akik ezt nem végzik el, azok 
október 17. és november 20. 
között számítsanak a kér-
dezőbiztosokra. Aki pedig 
még így sem tudja teljesíteni 
törvényi kötelezettségét, no-
vember 21. és 28. között a 
település jegyzőjénél végez-
heti el az adatszolgáltatást. A 
lebonyolítók szerint a kérdőív 
kitöltése mintegy 30 percet 
vesz igénybe.

Néhány héten belül meg-
kezdődik a népszámlálás. 
Ismét lehetőségünk lesz arra, 
hogy nyilatkozzunk nemze-
tiségi hovatartozásunkról, 
anyanyelvünkről, valamint 
arról, milyen nyelven beszé-
lünk családunk, barátaink 
körében általában.

Bár a nemzetiségi, nyel-
vi kötődésekre vonatkozó 
kérdésekre nem kötelező 
válaszolni, a legnagyobb 
magyarországi román nem-
zetiségű közösség tagjaként 
és egyben polgármestere-
ként arra bíztatok és kérek 
mindenkit, akinek fontos a 
közösséghez való tartozása, 
hogy ezt a népszámlálás so-
rán vallja meg!

A népszámlálás eredmé-
nyei hosszú távra megha-
tározzák oktatási rendsze-
rünk alakulását, bölcsődénk, 
óvodánk, iskolánk jövőjét, 
Méhkerék fejlődését. Köz-
vetlen hatással lesz a román 
nemzetiségi önkormányzat 
működésére, a helyi román 
nemzetiségi civil szerve-
zetek állami támogatására, 
anyanyelvünk, kulturális 
hagyományaink megőrzése 

érdekében végzett munkánk 
elismerésére.

Méhkerék román nemzeti-
ségi közösségként számtalan 
területen gazdagítja Magyar-
ország kultúráját, szorgal-
mas munkával járult és járul 
hozzá Magyarország fejlődé-
séhez. 

Joggal lehetünk büszkék 
nyelvi és kulturális örök-
ségünkre, intézményeink, 
egyesületeink és az Önkor-
mányzat identitásunk meg-
őrzéséért végzett tevékeny-
ségére, eredményeinkre, 
elismeréseinkre. Arra biz-
tatok mindenkit, hogy vál-

laljuk és valljuk meg emelt 
fővel a népszámlálás során 
is, hogy magyarországi ro-
mánok vagyunk! Arra kérek 
mindenkit, hogy családtagja-
ik, barátaik körében is hang-
súlyozzák ennek fontossá-
gát!

Ismét a kezünkben a lehe-
tőség, hogy megmutassuk je-
lenlétünket a társadalomban, 
a közvélemény és a döntés-
hozók számára. Tőlünk és a 
népszámláláson adott vála-
szainktól függ közösségünk, 
településünk és gyermekeink 
jövője.

Legutóbb 2011-ben volt 

népszámlálás, ekkor ösz-
szesen 1637 fő vállalta fel 
román nemzetiségét Méhke-
réken. De még ennél is töb-
ben vagyunk, mutassuk meg 
ismét Méhkerék és a méh-
kerékiek összefogásának 
erejét. Mutassuk meg, hogy 
kitartó munkánk eredmé-
nyeként Méhkerék ma is a 
legnagyobb román nemzeti-
ségi település Magyarorszá-
gon, ahol a nyelv, a hagyo-
mányok, a vallás, a román 
nemzetiségi identitás a min-
dennapi életünk része, ahol 
élő, lüktető közösségként 
visszük tovább őseink örök-

ségét, ami egyedülálló érték. 
Számunkra és Magyarország 
számára is, amit az elmúlt 
évek számtalan elismerése 
bizonyít. 

Mert mi, mindannyian 
méhkerékiek büszkén és 
emelt fővel vállaljuk és vall-
juk román nemzetiségünket. 
Mi, mindannyian méhke-
rékiek büszkén beszélünk 
románul, román nyelven 
imádkozunk, román nyel-
ven taníttatjuk gyermekein-
ket, szeretjük a román zenét, 
táncot, kultúrát, a méhkeré-
ki táncok láttán szárnyal a 
lelkünk, büszkék vagyunk 
országosan elismert és meg-
becsült hagyományainkra, 
egyházainkra, kultúránkra, 
értékeinkre, eredményeink-
re. 

Múltunk az az alap, amely-
re a jelenben építjük fel a jö-
vőnket. Vállaljunk aktívan 
részt Méhkerék jövőjének 
alakításában és vállaljuk fel 
közösségünket!

Tát Margit
polgármester

Elkészült és használha-
tó az új ivóvízkút a Dózsa 
téri játszótéren. A hosz-
szadalmas tervezési és 
engedélyezési folyamatot 
követően augusztusban 
sikerült teljesíteni a szü-
lők kérését, és a játszóté-
ren szabadidejüket töltő 
gyerekek már biztonság-
gal használhatják az ivó-
vízkutat. A beruházást az 
önkormányzat teljes egé-
szében a saját költségve-
tése terhére fi nanszírozta. 
Ezzel támogatták a kép-
viselők a lakossági igény 
teljesülését. 
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Méhkerék Község Önkormányzat

Ezzel a pályázati címmel 
nyert nemzetiségi támogatást 
a Méhkeréki Román Nem-
zetiségi Önkormányzat az 
augusztus 23. és 26. között 
megrendezett keresztény tá-
bor lebonyolítására. Az első 
alkalommal megszervezett 
programnak a művelődési 
ház adott otthont a nyári szü-
net utolsó hetében, a tábor-
ban közel 50 gyermek vett 
részt. 

A keresztény tábor prog-

ramjait minden nap más-
más gyülekezet biztosította 
együttműködésben a házi-
gazdákkal. Az első napon 
a Pünkösdi Gyülekezet, a 
második napon a Baptista 
Gyülekezet, a harmadikon 
az Ortodox egyház, és a ne-
gyedik napon a Betel Pün-
kösdi gyülekezet szervezett 
programot. Minden nap egy 
imával kezdődött, majd bib-
likus tematikájú program kö-
vetkezett, a délutánok pedig 

a kreativitás és játékosság 
jegyében teltek, kapcsolódva 
a délelőtti témához. 

A tábor egyik napján ki-
rándulásra indultak a gye-
rekek. Méhkerék Község 
Önkormányzatának támoga-

tásával a táborozók Gyulára 
utaztak, a Román Ortodox 
Püspökség Múzeumában és 
a Szent Miklós Katedrális-
ban jártak. A gyülekezetek a 
vasárnapi istentisztelet kere-
tében összefoglalót kaptak a 
tábor programjairól. 

Szeptember 1-jén Méhke-
réken is megkezdődött az új 
tanév az iskolában és az új 
nevelési év az óvodában, az 
intézmények a megszokott 
rendben várták a gyereke-
ket. Mindkét intézményben 
az a cél, hogy színvonalas és 
eredményes évet produkálja-
nak a gyerekek számára, ami 
hasznosan építi a tudásukat, 
az identitásukat és a szemé-
lyiségüket. 

A Varázskert Román Nem-
zetiségi Óvoda nevelőtestü-
leti értekezlettel kezdte az új 
évet augusztus 31-én, majd 
összevont szülői értekezlet-
tel folytatta azt. Bár járvá-
nyügyi korlátozások nem 

nehezítik a működést, mégis 
vannak keretek és szabá-
lyok, amelyeket a gyerekek 
érdekében szükséges min-
denkinek betartani. Ezekről 
és a gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos teendőkről szólt 

a tájékoztató a szülők felé 
szeptember 1-jén. Az oviban 
16 kiscsoportos, 13 középsős 
és 18 nagycsoportos kezdte 
meg az évet. 

A Méhkeréki Román 
Nemzetiségi Kétnyelvű Ál-

talános Iskola az első nap 
reggelén tartotta meg tan-
évnyitó ünnepségét, ahol a 
most általános iskolai tanul-
mányokat kezdő 15 első osz-
tályost is köszöntötték, akik 
ajándékcsomagot is kaptak a 
nemzetiségi önkormányza-
toknak köszönhetően. Ezzel 
kezdetét vette a munka az 
iskolában is. Itt a tanév rend-
je a központi szabályozások 
szerint zajlik. 

Mindkét intézményt az 
oktató-nevelő körülmények 
korszerűsítésével igyekszik 
segíteni a települési és a 
nemzetiségi önkormányzat, 
pályázati források bevoná-
sával. 

2

2022/VII. 

Új tanév és új feladatok – megkezdődött a munka az intézményekben

Szárnyak és gyökerek – hittantábor Méhkeréken

Gyermekétkezés
Az emelkedő rezsi és 

alapanyagárak a szolgál-
tatások többségére hatás-
sal vannak, és ez alól nem 
jelentenek kivételt a köz-
szolgáltatások, jelen eset-
ben a gyermekétkeztetés 
sem. A Gondozási Köz-
pont számításba véve a 
költségeket kénytelen volt 
megemelni a gyermekét-
keztetés díját szeptember 
1-től. A helyi konyhán ké-
szült ételekért – biztosítva 
a napi 3-szori étkezést – 
napi 720 forintot kell fi -
zetni azoknak a gyerekek-
nek, akik nem részesülnek 
kedvezményben. 

Az önkormányzat dön-
tése szerint az áremelke-
dés mellett is ingyene-
sen vehetik igénybe az 
étkeztetést a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülők. A 
tartósan beteg vagy fo-
gyatékos, illetve SNI-s 
gyermek pedig féláron 
igényelhetik az ellátását. 
Szintén csak a térítési díj 
felét kell megfi zetniük a 
nagycsaládosoknak, ahol 
három vagy több gyerme-
ket nevelnek. 

Ugyanakkor arra kérik 
a szülőket, hogy az ét-
kezést igénylő gyerekek 
esetében mindenképpen 
jelezzék telefonon a kony-
hán, ha valamilyen okból 
a gyermek egy adott na-
pon, vagy betegség miatt 
akár több napon át nem 
veszi igénybe az ellátást. 
Ez ugyanis az ételkészí-
tést is befolyásolja. 

Szellőztető az 
oviba

A Méhkeréki Román 
Nemzetiségi Önkor-
mányzat, mint fenntartó 
jelentős beruházást végez 
az óvodában, amivel a 
gyerekek egészségének 
védelmét és kényelmét 
szeretnék tovább fokozni. 
Az ősz folyamán minden 
csoportszobába szellőzte-
tő berendezést szerelnek 
fel, amely a pollenek és 
egyéb levegőben terjedő 
egészségkárosító anyagok 
kiszűrésére is alkalmas. A 
pályázat útján kiválasztott 
berendezések a gyerekek 
napi tevékenységét nem 
fogják zavarni, ugyanak-
kor hatékonyan hozzá-
járulnak az egészségük 
megőrzéséhez és biztosít-
ják az ablaknyitás nélküli 
levegőcserét. 

A beruházás 5,5 millió 
forint értékű nemzetiségi 
forrásból és 250 ezer fo-
rint önerőből valósul meg 
még az őszi hónapokban.



Méhkerék Község Önkormányzat

Redkívüli ülésen döntött 
a képviselő-testület arról, 
hogy a jelenlegi gazdasági 
körülmények között pénz-
beli támogatást nyújt az 
önkormányzat a szociális 
helyzetük miatt segítségre 
szoruló családoknak a gye-
rekek iskolakezdéséhez. Tá-
mogatásban részesülhetnek 
az általános, középiskolai és 
felsőoktatási intézményben, 
nappali tagozaton tanuló di-
ákok, ha a családjuk életvi-
telszerűen Méhkeréken él, és 
az egy főre jutó jövedelem a 
családban idén nem haladja 
meg a 85 500 forintot (azaz 
a mindenkori öregségi nyug-
díjminimum 3-szorosát). 

A kérelem hiánytalan be-
nyújtását követően a rend-
szeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 
gyerekek 4 000, az ilyen ked-
vezményben nem részesülők 
8 000 forint egyszeri támo-
gatást kapnak október 31-ig. 
A kérelmeket szeptember 1. 
és október 15. között lehet 
benyújtani minden szük-
séges melléklettel együtt a 
polgármesteri hivatalban. Az 
igénylőlap és a részletes in-
formációk elérhetők a méh-
keréki honlapon digitálisan, 
és persze ügyfélfogadási idő-
ben személyesen is segítenek 
a hivatalban.

Megvalósítás alatt áll a 
konyha épületének fejlesz-
tési pályázata, amire 15,85 
millió forintot nyert az ön-
kormányzat a Belügymi-
nisztériumtól. Ugyanakkor a 
körülmények változása miatt 
a pályázó szeretne módosíta-
ni a műszaki terveken. Úgy 
döntött a testület, hogy bár 
eredetileg nem volt tervbe 
véve, most mégis szükséges 
egy 20 kW teljesítményű 
napelemes rendszerű ki-
serőmű kiépítése az étkezte-
tési feladatok biztonsága ér-
dekében. Ezzel a módosítási 
igénnyel fordult az önkor-
mányzat a támogatóhoz. A 
pályázati felhívás szerint az 

új műszaki paraméterekkel is 
támogatható a beruházás, de 
a döntést a minisztériumnak 
kell meghoznia.  

Eredetileg különböző 
építési munkálatok és az 
elektromos hálózat teljesít-
ménynövelése, illetve a napi 
munkához szükséges esz-
közbeszerzés szerepelt a pá-
lyázatban. A jelenlegi rezsi-
költségek alakulása mellett 
azonban sokkal fontosabb, 
hogy lehetővé váljon a meg-
újuló energia felhasználása 
az intézmény számára, és 
ezzel csökkenjenek az elő-
állítás költségei. A berende-
zések jelentős többsége már 
most is árammal működik.

A gyerekek és fi atalok szá-
mára készített pagoda után 
újabb feladatok teljesültek 
vagy éppen vannak folya-
matban a méhkeréki közfog-
lalkoztatási programban. A 
takarítási szünet ideje alatt 
elkészült az óvoda parkoló-
jának betonozása. Ez a fela-
dat már régóta váratott ma-
gára, és több lehetőséget is 
megvizsgált az önkormány-
zat annak érdekében, hogy 
szilárd burkolatot kapjon a 
121 négyzetméternyi felület 
a gyerekek kényelme érde-

kében. A közfoglalkoztatás-
ban dolgozók gyors munka-
végzésének köszönhetően 
augusztus 31-re elkészült a 
betonozás. Az óvoda szépü-
lését és az értékmegóvást 
szolgálja a másik nagy fel-
adat, az óvoda kerítésének 
festése is. Az időjárás függ-
vényében haladhat csak a 
munka, így ennek még nem 
sikerült a végére érni, de ke-
vés kell már a munkálatok 
befejezéséhez. 

A mezőgazdasági prog-
ramban igen sok a teendő. A 

saját termények betakarítása 
mellett ilyenkor van itt az 
ideje a befőttek elkészítésé-
nek is. Augusztus végén 240 
kilogramm körtét dolgoztak 
fel a programban dolgozók, 
amiből 49 darab 5 literes 
üveg befőtt készült. Szep-
temberben pedig az ősziba-
rack befőzésével folytatódott 
a munka. A sok éves gyakor-
lat szerint még hátra van a 
szilvalekvár főzése, ami sok-
féle étel alapanyagául szol-
gál a konyhán. 

Mindeközben több felké-

résnek is eleget kell tennie a 
település közfoglalkoztatási 
programjának. Legközelebb 
szeptember 15-17. között 
Gyulán, a Pálinkafesztivál 
keretein belül az “Értékek 
a Közfoglalkoztatásban” 
című kiállításon kerülnek 
a nagyközönség elé a hely-
ben készült termékek. Majd 
szeptember 27-én, a Kor-
mányhivatal épületében, a 
Békés Megyei Közfoglal-
koztatási Konferencia és Ki-
állításon szerepel a méhkeré-
ki csapat.

A folyamatos fi gyelmet 
igénylő feladatok, az ener-
giafelhasználás és egyéb re-
zsiköltségek okán, no meg 
az év végi események elő-
készítéséhez a településve-
zetők, az intézményvezetők 
és a szakági feladatok fele-
lősei rendszeres egyeztetést 
folytatnak. Az első ilyen ér-
tekezletre szeptember 6-án 
került sor. Itt döntés született 
arról, hogy ebben az évben 
október 2-án rendezik meg 
a hagyományos idősek napi 
köszöntést. A rendezvény 
házigazdája a Gondozási 
Központ lesz, de a progra-
mok előkészítésében sokan 
részt vesznek. Többek között 
a meghívók elkészítésében 
is, hiszen a nyugdíjas korú 
méhkeréki lakosok névre 
szóló meghívást fognak kap-
ni a rendezvényre. 

Ismét eljött az ideje annak, 
hogy akik nem éltek a szeny-
nyvíz-elvezetés lehetőségé-
vel megfi zessék az úgyne-
vezett talajterhelési díjat. A 
település csatornázottságát 
követően az országos gya-
korlatnak megfelelően Méh-
kerék is talajterhelési díjat 
vezetett be, aminek részben 
az a célja, hogy ösztönözze 
az ingatlantulajdonosokat a 
csatornahálózatra való rá-
kötésre, hiszen a rendszer 
jobb kihasználtság mellett 
nagyobb hatásfokkal üze-
mel, s természetesen a fenn-
tartás költségei is nagyobb 
arányban térülnek meg. Aki 
ezzel a lehetőséggel nem él, 
és továbbra is saját szenny-
vízaknában gyűjti a háztartá-
si szennyvizet, annak bizony 
talajterhelési díjat kell fi zet-
nie. Ehhez az Alföldvíz Zrt. 
szolgáltatja az előző évre vo-
natkozó ingatlan és fogyasz-
tási adatokat. Ha esetleg el-
térés van a nyilvántartásban, 
és valaki mégis rákötött a 
rendszerre, de nem szerepel 
az adatbázisban, a megfelelő 
dokumentumokkal igazol-
hatja, hogy nem köteles ezt a 
közterhet megfi zetni. A pol-
gármesteri hivatal pénzügyi 
osztályán segítenek a beval-
lás és a bejelentés elkészíté-
sében. 

3
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Újabb eredmények a közfoglalkoztatásban Idősek napjára 
készülnek

Talajterhelési 
díj

2022/VII.

Több jeles évfordulót is 
ünnepel 2022-ben Méhke-
rék. Ezek közül az egyik a 
Méhkeréki Kultúrcsoport 
megalakulásának 75. évfor-
dulója, ami pontosan októ-
ber 20-án esedékes. A helyi 
fi atalokból verbuvált csapat 
magába foglalta a néptán-
cosokat, a színjátszókat és a 
kórustagokat is. Sokan több 
műfajban is szerepeltek, míg 
mások egy-egy feladatot vál-
laltak csak. Az évek előreha-
ladtával a néptánc bizonyult 
a legnépszerűbb műfajnak, 
ami hosszú időn át vonzotta 

a helyi fi atalokat és kedve-
zett a közönségnek. 

A Kulturális Értékeink 
Méhkerék programsoro-
zat és azon belül a Nyisztor 
György Emlékév programja-
inak sorában Méhkerék Köz-
ség Önkormányzata és a vele 
együttműködő szervezetek 
nagyszabású rendezvénnyel 
készülnek a jeles évforduló-
ra, amely a méhkeréki nép-
tánc fényét hivatott tovább 
csiszolni. A színpadi bemu-
tatókkal és meglepetés ese-
ményekkel tűzdelt rendez-

vényre október 22-én várják 
mindazokat, akiknek fontos 
és értékes a méhkeréki kul-

túra, az elődök hagyatéka és 
a következő generáció örök-
sége.

Évfordulóra
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A házigazdák meghívására 
a Nagyszalontai Töltöttká-
poszta Fesztiválon szerepelt 
Méhkerék delegációja szep-
tember 4-én. A szervezők 
idén 16 ezer töltött káposztá-
val várták az érdeklődőket, a 
vendéglátásban 10 főzőcsa-

pat segített, ezek között volt 
Méhkerék. 

A kulturális programokkal 
tűzdelt vasárnap és persze az 
előtte szükséges felkészülés 
igencsak dolgos hétvégét 
eredményezett a méhkeré-

kiek számára. A csapat 300 
darab töltött káposztát készí-
tett el, főzött meg a helyszí-
nen és kínált a vendégeknek. 
Nem is véletlen, hogy a dele-
gáció elismerésben részesült 
a szervezők részéről.

Dragi cetățeni ai comunei 
Micherechi și iubiți credin-
cioși din comunitatea reli-
gioasă al acestei comune, 
frumoasă și binecuvântată de 
Dumnezeu!

Cu multă dragoste și res-
pect Biserica Penticostală 
“Betel“ vă invită la o zi spe-
cială de cântare spre slava lui 
Dumnezeu, care va avea loc 
în Piața din centrul comunei 
Micherechi pe data de 17 
septembrie 2022 începând 
cu ora 15:00.

Împreună cu noi la închi-

narea de laudă vor participa 
și un grup de cântăreți cu mai 
multe feluri de instrumente: 
acordeoane, instrumente 
sufl ătoare, chitară etc.

Cuvântul lui Dumnezeu 
va fi  predicat de fratele Da-
niel Popa din Timișoara împ-
reună cu fratele Duțu Măr-
găian (păstorul din Biserica 
Betel)

Vă așteptăm cu mult drag 
să cântăm împreună laudele 
Domnului!

Ilie Puha

Ismét önálló standon vár-
ja Méhkerék a Gyulai Pá-
linkafesztivál vendégeit a 
rendezvény minden napján. 
Az Értékek a Közfoglalkoz-
tatásban című kiállítás kere-
tében a település nem csak 
bemutatja kézműves termé-
keit, de tulajdonképpen ez 
az egyetlen hely, ahol az év 
során megvásárolni is lehet 
a közfoglalkoztatás kere-
tében előállított méhkeréki 
kézműves termékeket. Így 
aki száraztésztát vagy seprűt 
szeretne vásárolni, ne hagyja 
ki a lehetőséget. 

A fesztivál három nap-

jára – szeptember 15–17. 
– ételkóstolóval készül a 
méhkeréki csapat, a tésztát 
különféle ízesítéssel, hely-
ben elkészítve kínálják, in-
gyenesen. Csütörtökön tej-
levessel, pénteken krumplis 
tésztával, szombaton pedig 
káposztás tésztával várják az 
érdeklődőket a standon. Szá-
raztészta-készítésből bemu-
tatót is tartanak a méhkeréki 
asszonyok. Az erre kijelölt 
sátorban meg lehet nézni, 
hogy készülnek a tészták és 
persze szakmai tanácsot is 
kérhetnek, akik maguk is el-
sajátítanák nagyanyáink mű-
vészetét.

Töltött káposzta készült Nagyszalontán INVITAȚIE – zi specială de cântare

Pálinkafesztiválon

A Takarékbank Zrt. ál-
tal üzemeltetett méhkeréki 
bankautomatát korábbi tájé-
koztatás szerint a pénzinté-
zet szerette volna leszerelni, 
elszállítani. Azonban ezzel 
megszűnt volna a lakosság 
postától független készpénz-
felvételi lehetősége. A lakos-
sági igények érdekében az 
önkormányzat minden követ 
megmozgat az automata to-
vábbi biztosításáért, a jelen-

legi üzemeltető mellett más 
bankokkal is tárgyalásokat 
folytat a hosszú távú meg-
oldás érdekében. A tárgyalá-
sok jelen állása szerint lehet 
megoldás a problémára, bár 
az önkormányzatnak új kö-
telezettséget kell vállalnia az 
automata maradása érdeké-
ben. A végső döntésről a tár-
gyalások lezártát követően 
adunk tájékoztatást.

Bankautomata


