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Trianonra emlékeztünk, idén kicsit másképp
A 2020-as év a Nemzeti Összetartozás Éve. Idén június 4-én 100
éve írták alá a trianoni békediktátumot Versaille-ban. A koronavírus
járvány miatt ez a szomorú évforduló településünkön szűk körben
történő megemlékezéssel zajlott. A tavalyi évben ugyanezen a napon
ünnepélyesen átadott I. világháborús emlékmű volt a megemlékezés
helyszíne, ahol a település vezetői koszorút helyeztek el, emlékezve
hazánk megcsonkítására.
A koszorúzáson részt vettek az Önkormányzat vezetői, az intézményeink (bölcsőde, óvoda, iskola) vezetői és képviselői, valamint a
helyi Fidesz szervezetének képviselői. Tímár Zoltán polgármester úr
szavait idézve: „10000 éve, 1000 éve, vagy csak 100 éve? Mi összetartoztunk, most is összetartozunk és 10000 év múlva is összetartozunk!” Az évek múlásával is egyek vagyunk, a határok változásának
ellenére is, és azok is maradunk. Az emlékév nem ért véget, ezért
lehetőségünk van más formában is emlékezni, erősíteni az összetartozás érzését. Gondoljunk szeretettel a határon túl élő honfitársainkra, akiknek sokkal nehezebb volt megtartani magyarságukat az
elmúlt 100 évben, mint nekünk itt, az anyaországban. Hálával gondolunk Rátok!
Kovács Andrea
önkormányzati
munkatárs

Kányádi György,

nagygalambfalvi
lelkipásztor gondolatai
Trianonra emlékezve.
Megtekinthető a QR
kód linkjén
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Tisztítószer csomag után maszkok és méz érkezett a polgárokhoz
Az Önkormányzat május 7-én minden háztartáshoz eljuttatott
újabb 2 darab maszkot, ami a felajánlásoknak és az önkéntesek
munkájának köszönhetően valósulhatott meg. Ezzel már minden
mikepércsi család számára 3 darabra nőtt a rendelkezésre álló
maszkok száma. A csomagolásban és borítékolásban a bölcsőde és
az óvoda dolgozói vettek részt, míg a postaládákba való eljuttatásuk közösen zajlott az Önkormányzat dolgozóival.
Önkormányzatunk a településen található élelmiszerboltok, pékségek, zöldségesek, vendéglátó egységek, egyéb üzletek mellett a
Gyógyszertár, a Takarékbank és a Posta dolgozói számára is eljuttatott a maszkokból 1 darab mosható maszkot, így több, mint 140
darab maszkot osztottunk szét számukra.
Az időseinkhez egy élelmiszer támogatás is érkezett a helyi Tóth
Méhészet részéről, melyben egy darab 500 grammos vegyes
virágmézet ajánlottak fel minden 70. életévét betöltött polgárunk
számára, - melyett egy darab maszkkal kiegészítve és a macis üvegekkel hozzájárulva az Önkormányzat az ebédhordásban részt
vevő kollégáink által juttatott el 400 fő részére. Természetesen vigyáztunk az érintésmentes találkozásra, így a kerítésekre akasztva
hagytuk az egészségmegőrző csomagot, melyben egy kísérőlevél
tartalmazott minden elérhetőséget, amiket külön a védekezés miatt
hoztunk létre számukra.
Kérjük, hogy továbbra is forduljanak bizalommal hozzánk kedves
70. év feletti életkorú polgáraink.
Kovács Andrea
önkormányzati munkatárs

Képgaléria a maszkosztásról
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Településünk is részese volt az országos koronavírus tesztnek
Magyarország négy orvostudományi egyeteme - minisztériumi felkérésre, állami finanszírozással - közös
járványügyi kutatást végzett, amellyel a polgárok SARS-COV-2 vírussal való átfertőzöttségét, esetlegesen már
korábban lezajlott fertőzését vizsgálták, valamint egyéb egészségügyi adatokkal, értékekkel való kapcsolódást
kerestek. A vizsgálatba 17.000 főt választottak ki, melyből a Debreceni Egyetem 4 megyéből 3904 fő vizsgálatát végezte el.
Mikepércsen 24 főt választottak ki véletlenszerűen, a vizsgálaton való részvétel önkéntes volt. A vizsgálatok
szervezését a Debreceni Egyetem és a KSH munkatársai az Önkormányzat segítségével végezték. A bizonytalankodókat, illetve azokat, akik nemet mondtak a részvételre az Önkormányzat is megkereste, felajánlva segítségét. A tesztelés két napot vett igénybe. Először egy kérdőívet kellett kitölteni, majd két részből álló vizsgálatot
végeztek: orr-garat nyálkahártya mintavételt és a vérvételt. Minden kiválasztott Polgár több ezer másik embert
reprezentál a mintában, így különösen fontos volt minden személy eredménye. A településen
az alábbi arányok szerint szólították meg a korosztályokat: 10-20
év között 1 fő, 20-30 év között
4 fő, 30-40 év között 4 fő, 40-50
év között 6 fő, 50-60 év között 3
fő, 60-70 év között 3 fő, 70-80 év
között 2 fő, 80-90 év között 0 fő,
90 év felett 1 fő. Összesen végül
11 fő esetében tudták elvégezni a
tesztet. Többen nem vettek részt
saját döntésük alapján a kutatásban, voltak külföldön tartózkodók
is a kiválasztottak között, de olyan is, aki elköltözött. A kutatás
vezetőitől azt a tájékoztatást kapta
az Önkormányzat, hogy amenynyiben az eredmények alapján
találnak fertőzött személyt, azonnal értesítik a település vezetőjét.
A tesztelés véget ért, nem volt
fertőzött a mintaadók között.
A település nevében köszönjük
azoknak, akik éltek a lehetőséggel
és átérezték döntésük jelentőségét!
Kovács Andrea
önkormányzati munkatárs
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Ózonos fertőtlenítéssel készültünk az intézmények újranyitására
Legtöbben az ózonos fertőtlenítést az autók klímájának tisztításához kötik, pedig ez a módszer akár épületek
teljeskörű fertőtlenítésére is alkalmas. Ezt a lehetőséget kihasználva Tímár Zoltán polgármester úr utasítására - a
nyitást megelőzően - három ózongenerátorral minden intézmény fertőtlenítésen esett át. Az ózonos levegőtisztítás
egy speciális eljárás, ami során a készülék O3-at
hoz létre, az pedig lebontja a szagokat, mikroorganizmusokat (pl.: baktérium, vírus, gomba) és más
szennyező anyagokat azok forrásánál, ahogy kapcsolatba lép velük. A kialakult ózon kihasználatlanul visszaalakul oxigén (O2) molekulává. A
fertőtlenítést a következő épületekben végeztük el:
Bölcsőde, Óvoda (mindkét nevelési helyszínén), Iskola, Étkező-konyha, Egészségház, Művelődési ház,
Közösségi ház, Könyvtár, Kató iskola, Családsegítő
(régi polgármesteri hivatal), Polgármesteri hivatal
és a Ravatalozó épülete. Minden helyszínen figyeltünk az alapos szellőztetésre a fertőtlenítés elvégzése után. Ezzel az eljárással sikerült a bölcsiseink,
ovisaink és az iskolások számára a csoportszobákat,
tantermeket teljesen kifertőtleníteni.
Kovács Andrea
önkormányzati munkatárs

Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtéséről és elszállításáról
Mikepércs Községi Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására 2020. január 1-től közszolgáltatási szerződést kötött Bernáth Csaba (4130 Derecske, Rákóczi u. 58. szám)
egyéni vállalkozóval.
A közszolgáltató a részére bejelentett lakossági és közüzemi igényeket, a bejelentés sorrendjében, 24 órán belül
(szolgáltatást kérővel egyeztetetten) az alábbiak szerint teljesíti:
október 1 – március 31.
április 1 – szeptember 30.

07:00 – 16:00
07:00 – 17:00

Szombat, vasárnap és állami ünnepek munkaszüneti napokat jelentenek.
Munkaidő utáni és hétvégi ügyelet nincs.
A péntek 15:00 utáni bejelentéseket hétfőn teljesíti.
A szolgáltatást a következő telefonszámokon lehet megrendelni:
06-30/3631626 (elsődleges telefonszám)
06-30/7435563
A szolgáltatás díja: 1.024.-Ft./m3
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Megérkezett a Magyar Falu program
keretében nyert karos szárzúzó
Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében
pályázott az “Eszközfejlesztés belterületi közterület
karbantartására” elnevezésű MFP-KKE/2019 projekt
azonosítószámú pályázaton, amelynek keretében közel 5 millió forint összegű támogatásban részesült. A
megítélt támogatásból került sor egy - az önkormányzat traktorára szerelhető - BOXER AM 110-42 típusú
karos szárzúzó beszerzésére.
Az eszköz révén várhatóan könnyebbé válik az önkormányzati közterületek fűkaszálása, amely az elmúlt
években fokozódó munkaerőhiány miatt egyre nehezebben volt csak megoldható.
Dr. Vántus Tamás
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Megkezdődött a 47-es főúton a Hosszúpályi úti csomópont átépítése
Mint ahogy azt a Mikepércsi Polgárok tapasztalhatták - a Debrecenhez tartozó Déli-ipari Park fejlesztésének
részeként - megkezdődött a 47-es főúton a Hosszúpályi úti csomópont átépítése.
A csomópontban jelenleg öt sávon fut a 47-es főút, s egy három ágú csomópont használható Debrecen, Mikepércs
és Hosszúpályi felé vezető ágakkal.
Ezt alakítják át egy ötágú körforgalommá olyan módon, hogy a három jelenlegi ág megmarad (egy Debrecen, egy
Mikepércs, egy Hosszúpályi felé), lesz egy ág a Déli ipari park felé, és lesz egy a magántulajdonban lévő ipari
csarnok területére is.
Az épülő körforgalom belső sugara 20 méter, belső sávjainak szélessége 5 és fél méter, a külső sávokat 5 méteresekre tervezték. A főpálya be- és kihaladó sávjai 4 méteresek, a mellékirányok behaladási szélessége 4 méter, a
kihaladási szélesség 4,5-5 méter.
A fő és mellékirányok bevezetését a körpályába holland típusú középszigettel oldják meg, melyek szélessége 3
méter, hogy a gyalogos-kerékpáros átvezetéseknél a megfelelő felállás biztosított legyen.
A körforgalmi csomópont körül kerékpárút kiépítését tervezik két átvezetéssel (a hosszúpályi leágazáson és az
ötödik ágon), mely csatlakozik a meglévő kerékpárhálózathoz.
A munkálatok várhatóan ez év végére befejeződnek, így kényelmesebben és biztonságosabban juthatnak el a
Mikepércsiek is Debrecenbe.
Karácsony Antal
tanácsnok
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Újranyitottak az önkormányzati intézmények
2020. május 25-től kinyitotta kapuit minden önkormányzati intézmény.
A Polgármesteri Hivatalban visszaállt a régi megszokott ügyfélfogadási rend, az ügyfelek újból személyesen
is intézhetik az ügyeiket. Az ügyfélfogadásra a földszinten található ügyfélszolgálati pult és az ügyfélszolgálati
tárgyaló iroda áll rendelkezésre.
A Polgármesteri Hivatalban történő tartózkodás időtartama alatt kötelező a szájmaszk és a kézfertőtlenítő
használata.
A Mikepércsi Napsugár Bölcsőde és a Csodavár Óvoda – külön igazolás nélkül - újra fogadja a gyermekeket,
visszaállt az intézmények veszélyhelyzet előtti rendje. Az újranyitást követően 90 óvodás és 26 bölcsődés
vette birtokba az intézményeket.
Kinyitottak a kulturális intézmények is. Mind a Wass Albert Közösségi Ház (IKSZT), mind a Könyvtár látogatható a veszélyhelyzet előtti nyitvatartási rend szerint szájmaszk és kézfertőtlenítő használata mellett.
A háziorvosi ellátás területén nincs változás, az Egészségközpontba továbbra is előzetes időpont egyeztetést
kell kérni a torlódások és a hosszú várakozási idők elkerülése érdekében.
A fogorvosi alapellátásban a normál rend szerint történik a betegek ellátása.
A védőnői ellátás során továbbra is szükséges az előzetes, telefonon történő időpontegyeztetés.
Újra tart ügyfélfogadást a Derecskei Járási Hivatal Kormányablak Osztály Mikepércsen. Május 25-től
kezdődően a megszokott ügyfélfogadási időben – minden hónap páros hetén hétfőn 8-12 óráig – biztosítja
Mikepércsen az ügyfélfogadást.
A Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány Család, és Gyermekjóléti Szolgálata szintén május 25-től újra
személyesen is fogadja az ügyfeleket. Itt is kötelező a szájmaszk és a kézfertőtlenítő használata.
Június 29-től az iskola és az Önkormányzat által szervezett táborokban biztosított a gyermekek nyári felügyelete és étkeztetése.
2020. május 25-től megszűnt a gyermekek részére az étel házhozszállítása.
A bölcsődés és az óvodás gyermekek étkeztetése az eddig megszokott rend szerint az intézményekben történik.
A bölcsőde és az óvoda nyári zárvatartásának ideje alatt az arra jogosult gyermekek szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak.
Az általános és középiskolás gyermekek 2020. június 16-tól, illetve a korábban gyermekfelügyeletet igénybe
vevő gyermekek 2020. június 29-től a szünidei étkezés szabályai szerint étkezhetnek. A szünidei étkezést az
Étkező-Konyha ebédlőjében helyben elfogyasztva, vagy saját edényben elszállítva lehet igénybe venni.
Polgármester úr döntése értelmében, azok az 5 hónapos és 25 éves kor közötti gyermekek, akik nem jogosultak az ingyenes szünidei étkezésre, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, 50%-os kedvezményel 197 Ft-os áron étkezhetnek, akik nem jogosultak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 394 Ft-os
áron étkezhetnek 2020. augusztus 31-ig.
A vendégétkezők és a szociális étkezést korábban elvitellel igénybe vevők az Étkező-Konyha ebédlőjében,
vagy saját edényben elszállítva vehetik igénybe az étkezést.
Vida Gáborné
aljegyző
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Közösen egy célért: legyőzni a vírust
Településünkön egy nagyon nemes kezdeményezés valósult meg, melyre kiemelten büszkék lehetünk. Egy
megmozdulás, mellyel több mint 4000 darab maszk készült el. Gellértné Kiss Katalin és Dandé Anna kezdeményezésére elindult egy önkéntes maszkvarrás településeink polgárai számára, amivel kapcsolatosan az
együttműködést Tímár Zoltán polgármester úr örömmel támogatta anyagvásárlással és az önkormányzat dolgozóinak bevonásával. Egyre többen csatlakoztak a varráshoz, amihez varrógép felajánlás és varrógép javításra vonatkozó segítség is érkezett Dandé István és Nagyházi Sándor részéről. A maszkvarráson túl nagy öröm
volt számunkra a sorra beérkező maszkfelajánlások, amellyel több mint 800 darab maszk érkezett be hozzánk.
Példaértékű összefogás zajlott, zajlik jelenleg is településünkön. Büszkék lehetünk az összetartásra. Hálásan
köszönjük, és köszönjük, hogy részesei lehetünk ennek a közösségnek!
Köszönjük önkéntes varróinknak a feláldozott szabadidejüket és energiájukat!
Önkénteseink névsora:
Csengeri Lajosné, Dandé Anna, Gellértné Kiss Katalin, Inczédi Beáta, Kis Sándorné (Piroska néni), Rásó
Károlyné, Szőlősi Mária
Köszönjük a dolgozóink áldozatos munkáját!
Dolgozóink névsora:
Erdős-Tóth Fruzsina, Hajdú Piroska, Karóczkai Andrea, Kovácsné Lakatos Mónika, Nagy Anita, Nagy Istvánné, Nemes Eszter, Szabóné Pallás Ildikó, Török Józsefné, Zahorján Mária
Köszönjük azokat a maszkokat, melyeket felajánlottak számunkra!
Felajánlóink névsora:
Ari Ilona, Dandé Anna, Demeterné Rácz Anikó, Gellértné Kiss Katalin, Gellért Zoltánné, Gyarmatiné Kiss
Margit, Kovács Kitti, Szecsődiné Lovász Márta
Kovács Andrea
önkormányzati munkatárs
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A járványhelyzetben is gondoskodott az Önkormányzat az idősek ellátásáról
A 46/ 2020. (III. 16.) Kormányrendeletben a Kormány arra kérte a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy a
lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, és erről
az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének
feladata.
Az idősekről való gondoskodás keretében az Önkormányzat dolgozói, Deczki Katalin, majd Kovács Gyöngyi
Anikó heti két alkalommal biztosították az idősek részére a bevásárlást, gyógyszerkiváltást és a postai befizetéseket.

Az idősek otthonába és a rendőreinknek is jutott a maszkokból
A helyi idősek otthonában lakók és az ott dolgozók számára 260 darab maszkot juttattunk el. A maszkokat szintén
az önkénteseink varrták. Maszkokkal támogattuk a körzeti megbízottjaink, a lovas rendőreink, a polgárőreink, a
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Oktatási és Kiképzési Alosztályán dolgozó kiképző rendőrök egészségének megőrzését is.
Kovács Andrea
önkormányzati munkatárs

Nyertes pályázatunknak köszönhetően feljődik az egészségügyi ellátás településünkön
A Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzése elnevezésű MFP-AEE/2020 projektazonosítószámú
pályázaton önkormányzatunk 2 374 099 forint összegű támogatásban részesült. Ennek keretében beszerzésre
kerül egy Boka-kar index meghatározó készülék, egy Card(x) plore holter EKG, ambuláns vérnyomásmérő és
aktivitás-monitor, egy Holter ABPM 05 vérnyomásmérő és négy darab kórtermi szék. Ezeknek az eszközöknek
köszönhetően az alapos, átfogó vizsgálatok elvégzése könnyebbé válik és az ellátás színvonala is nő a településünkön.
Tímár Zoltán
polgármester
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Külföldről hazatérő mikepércsiek járványügyi megfigyelése
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a járvány
alatt összesen 21 külföldről hazatérő mikepércsi polgár járványügyi megfigyelését rendelte el (hatósági házi
karantén). A járványügyi megfigyelés elrendelésére azért került sor, mert valószínűsíthető volt, hogy a megfigyelés alá helyezett személyek olyan helyről érkeztek Magyarország területére, ahol az új koronavírus által
okozott megbetegedésben szenvedő személyekkel érintkezhettek.
A járványügyi megfigyelés időtartama 14 nap. Ezen időszak alatt nem hagyhatták el az otthonukat és egy
figyelmeztető feliratot is ki kellett helyezniük a bejárati ajtójukra, ezzel jelezve a megfigyelés tényét.
A járványügyi megfigyelés elrendelésekor egyikőjüknek sem volt koronavírus fertőzésre utaló tünete, nem voltak
betegek, így a két hét lappangási időt kellett otthonukban eltölteni.
Voltak olyan járványügyi megfigyelés alá helyezett személyek is - leginkább kamiont vezető sofőrök -, akik
„néhány nap karantén” után elhagyhatták otthonukat, és külön engedéllyel már indultak is tovább.
A hatósági házi karanténban levő személyek ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének a feladatai közé tartozott. Ezért minden érintettet megkerestünk és segítséget kínáltunk számukra
a mindennapi ügyekben (pl. bevásárlás, gyógyszerfelírás, postai befizetések stb.). A legtöbb esetben az együtt élő
hozzátartozók megoldották a karanténban levők ellátását, de volt, aki segítséget igényelt.
A veszélyhelyzet megszűnésével a járványügyi készültség szabályai érvényesek. Jelenleg a hazaérkező magyar
állampolgároknak és az EU állampolgároknak (akik rendelkeznek igazolható magyar családtaggal), valamint
a családtagjaiknak nem szükséges kötelezően karanténba vonulniuk, ha nem fertőzöttek. Megbetegedés esetén
továbbra is kötelező a karantén. Fontos tudnivaló, hogy az utazási szabályokra a 291/2020. Kormányrendelet ad
választ és a www.konzuliszolgalat.kormany.hu oldalon is tájékozódhatunk, amennyiben utazást tervezünk.
Kovács Andrea
önkormányzati munkatárs

A Kormány a 2020. évi gépjárműadó bevételt a járvány elleni védekezés céljából elvonta az
önkormányzatoktól
A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet értelmében 2020. évben beszedett gépjárműadó a települési önkormányzatot
nem illeti meg, az a Járvány Elleni Védekezési Alap bevételét képezi. A gépjárműadónak a rendelet hatálybalépéséig, és azt követően beszedett összegét az önkormányzatoknak a központi költségvetés javára át kell utalni.
Ez a rendelet leginkább a kisebb önkormányzatoknak okoz súlyos pénzügyi problémát. A kisebb települések,
ahogy Mikepércs is, kevés iparűzési adóbevétellel rendelkezik, hiszen alig van ide bejelentett vállalkozás.
Ellentétben a nagyvárosokkal, ahol arányában sokkal több az iparűzési adót fizető vállalkozás, így őket nem
terheli annyira meg az elvonás.
Mikepércs számára a gépjárműadó elvonása 2020-ban 13 millió forint adóbevétel csökkenést jelent,
amely jelentősen megterheli és átalakítja az Önkormányzat költségvetését. Az évre ebből az összegből tervezett
beruházásainkat veszélyezteti az elvonás.
Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a működőképességét fenntartsa, a kieső bevételt pótolnia kell, illetve
átcsoportosításokat kell végrehajtani a költségvetésben, le kell mondani egyes kiadásokról, fejlesztésekről, és
ha szükséges, megszorító intézkedések bevezetésére is sor kerülhet.
Jelenleg a cél az, hogy az Önkormányzatnál (ide értve minden intézményt) minden munkahelyet megőrizzünk,
és egyéb kiadások csökkentésével, illetve új bevételi források keresésével pótoljuk a hiányzó adóbevételt.
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Önkormányzati dolgozók mondtak le a munkabérük egy részéről
Példaértékű az az önkéntes cselekedet, amit az Önkormányzatnál állományban lévő munkavállalók (a konyhai
dolgozók, a bölcsőde, az óvoda dolgozói, az egészségügyi dolgozók, a szociális gondozók, a könyvtár, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal dolgozói) tettek a településért, hiszen 2020. áprilisától három hónapon
keresztül lemondtak havi 3 napi munkabérükről, így járulva hozzá a járvány elleni védekezéshez, a kieső önkormányzati bevételek pótlásához, a munkahelyek megtartásához.
Köszönet minden dolgozónak a közösségvállalásért, az önzetlen segítő hozzáállásért!
Vida Gáborné
aljegyző

2021-től tilos lesz az avar és a kerti hulladék égetése
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezése értelmében, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ezen általános tilalomtól a helyi önkormányzat rendelete idén még
felmentést adhatott, eltérő helyi szabályok meghatározásával.
A levegő minőségének javítása és ezáltal a lakosság egészségének védelme kiemelt kormányzati és uniós prioritást élvez. A levegő minőségének alakulásában kiemelt szerepe van az avar és kerti hulladékok égetésének
is. Sajnos a levegő nem megfelelő minősége miatt kötelezettségi eljárás van folyamatban Magyarország ellen.
A levegőminőség további javítása érdekében az Országgyűlés június elején elfogadta azt a törvénymódosítást,
amely az avar és kerti hulladék égetés önkormányzati szabályozására vonatkozó felhatalmazás törlésével általánossá teszi az avar és kerti hulladék égetésének tilalmát 2021. január 01-napjától. Tehát 2021. január 01-től az
ország teljes területén, így Mikepércsen is tilos lesz az avar és a kerti hulladék égetése!
Dr. Vántus Tamás

Bezáratta a hatóság az engedély nélkül működtetett idősotthont
Februárban számoltunk be arról, hogy a Kormányhivatal – lakossági felháborodást követően - hatósági eljárást
indított a Mike Sándor által a Nánássy József utcában engedély nélkül működtetett idősotthon működésével
kapcsolatban.
A Kormányhivatal által lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy az otthonban a szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzés hiányában folytattak bentlakásos szociális intézményi ellátást. A hatályos jogszabályok értelmében a szolgáltatás nyújtásának feltétele a nyilvántartásba történő bejegyzés, amelynek hiányában a szolgáltatás nem nyújtható. Mindezekre tekintettel a Kormányhivatal kötelezte a Mike Üzletház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t – mint a szociális szolgáltatást megszervező és működtető szervet – a szolgáltatás megszüntetésére,
valamint szociális igazgatási bírság megfizetésére.
Vida Gáborné
aljegyző
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Elindult az Ezeréves Tölgy önkormányzati Facebook oldal
Idén áprilisban életre hívtuk Mikepércs kulturális és közösségi Facebook
oldalát, az Ezeréves Tölgy oldalt, amely azért jött létre, hogy segítse közösségeinket, a családokat, segítse a koronavírus miatt otthon töltött napokat.
Élő és felvett videókkal, kézműveskedéssel, közös énekléssel, tornával, online játékokkal, versenyekkel, archív koncert felvételekkel töltjük meg a
felületet.
A járványhelyzet miatt sok családi program, rendezvény, összejövetel
maradt el, melyek rendhagyó módon, virtuálisan valósulhattak csak meg.
Húsvét idején locsolóversmondó-, valamint tojásfestő versenyt hirdettünk,
melyre nagy volt az érdeklődés. A nyertesek értékes ajándékokkal gazdagodhattak.
Anyák napja alkalmából bölcsődèseink és óvodásaink szavalataival,
megható videó üzenetben köszöntöttük az édesanyákat.
Az Önkormányzat minden évben, több alkalommal is, kiemelt figyelmet
fordít a gyermekek szórakoztatására, különösen gyermeknapon. Fontosnak
tartottuk, hogy gyermekeink idén se maradjanak programok nélkül. Online
rajzversenyt, színezőversenyt hirdettünk, melyre szebbnél szebb alkotások
érkeztek.

Gali Luca nyertes rajza

Madarász Misike

(a locsolóversmondó verseny nyertese)

Elek Hanna (színezőverseny nyertese)

Idén először indítottunk online kvízversenyt, mely nagy népszerűségnek örvendett, valamint élő közvetítéssel
tartottak online zenei foglalkoztatót a Mikepércsi Napsugár Bölcsőde dolgozói és a fruzsikáS zenekar. Szerettünk
volna minél több gyermeknek örömet szerezni, ezért a nyerteseken túl minden gyermeknapi versenyen résztvevőt
megajándékoztunk egy édesség csomaggal.
Bízunk benne, hogy az Ezeréves Tölgy oldal, a hasznos és szórakoztató tartalmaival, kikapcsolódást nyújt minden korosztály számára. És hogy miért választottuk az EZERÉVES TÖLGY nevet? Minden mikepércsi, legyen
az idős vagy fiatal, ismeri a legendát, amely e terebélyes fa körül kialakult generációkkal ezelőtt. Ez a fa sokat
látott már, mégis él és túlél. Erős, oltalmaz, véd, lombjai alatt megpihenhet a vándor. Mi is ezt tesszük, leülünk a
Tölgy tövében, összegyűjtünk sok fontos és jó dolgot, pihenünk, töltekezünk, és ha csak virtuálisan is, de együtt
vagyunk! Köszönjük, hogy velünk vagy!
Erdős-Tóth Fruzsina
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Két piac is várja a vevőket Mikepércsen
Milyen jó is volt, amikor a régi időkben, gyermekként a helyiek által a kiskertekben termelt zöldségeket,
gyümölcsöket vagy virágokat vásárolhattunk meg a
piacterünkön egy jó kis beszélgetés közben az árusokkal, akár kicsit alkudozva is velük. Településünk több
olyan családdal is büszkélkedhet, akik helyi termelők,
vagy kézműves élelmiszert állítanak elő. De még ma is
vásárolhatunk a piacon az idősek által a kiskertben megtermelt zöldséget és gyümölcsöt.
Két piac is várja a helyi árut kedvelő vevőket. A piacterünkön lévő standoknál délelőttönként zöldségeket, gyümölcsöket, tojást vásárolhatunk, de akár házi
készítésű száraztésztákat is. Csütörtök délutánonként
pedig a Kemencés pajta telik meg élettel és finom illatokkal. A csütörtöki kézműves piacon a helyi sajtkészítők által készített sajtokat vásárolhatunk, a Kemencezug által
pedig a kemencében sült házi kenyerek, péksütemények
és sütemények kerülnek az asztalokra, melyek kovásszal
készülnek a régi ízeket és hagyományokat őrizve. Különféle mézeket és füstölt húsárukat is megtalálhatunk a
piacon, hiszen egyre több kézműves csatlakozik a kezdeményezéshez. A kézműves piac csütörtökönként 16.0018.30 között várja a finomságokra vágyókat.
Az Önkormányzat örömmel támogatja a helyi termelőket,
biztatja őket a folytatásra és a többieket a csatlakozásra.
A cél a természetes, hazai élelmiszerek, valamint a helyi
vállalkozások támogatása.
Kovács Andrea
önkormányzati munkatárs

14.

Mikepércsi
TÜKÖR

INTÉZMÉNYI HÍREK

Kedves Családok!
Az elmúlt időszakban a járványügyi helyzet miatt intézményünk zárva volt. Ezen időszak alatt a bölcsődébe járó gyermekek családjaival online módon, zárt bölcsődei csoportban
tartottuk a kapcsolatot. Olyan tevékenységeket ajánlottunk a
családoknak, ahol a kicsik és nagyok együtt kézműveskedtek.
Mesét olvastunk, a jeles napokról megemlékeztünk. Nagy öröm
volt számunkra a szülők pozitív visszajelzése, és hogy láthattuk
a gyermekek fejlődését.
A Bölcsődék Napja alkalmából (2020.április 21.) nagy szeretettel köszöntöttem a bölcsődében dolgozókat. Minden évben
egyre nagyobb a munkájuk elismerése.
Amint az lehetségessé vált és igény is volt rá megszerveztük az ügyeleti nyitva tartást. Büszkén mondhatom, hogy a
gyermekek örömmel, mosolyogva érkeztek a bölcsődébe a
hosszú hiányzás után. Mindenki a saját csoportjába és a saját
kisgyermeknevelőjével kezdte újra a bölcsődei életet. Minden napra kedves kis programmal leptük meg a gyermekeket.
Egyik nap elsétáltunk a focipályára, ahol a gyermekek labdáztak, futkároztak. A következő napon a kiskertben megöntöztük az árvácskákat. A tavaly elültetett almafákat néztük meg,
van-e rajta termés. A tavaszi zöld környezetet fedeztük fel
együtt, elsétáltunk a bölcsődétől az erdőig, ami nincs messze
az intézménytől. Bíztunk benne, hogy az erdő állatait is látni
fogjuk (őzikét, nyulat).
Mindeközben az érdeklődő családok már letölthették a
bölcsődei felvételi kérelmeket Mikepércs Önkormányzat honlapjáról. Az esetleges kérdésekről most telefonon tudtunk felvilágosítást adni, hiszen személyesen nem találkozhattunk.
Május utolsó péntekén, gyermeknap alkalmából zártkörű rendezvényt tartottunk a gyermekek nagy örömére. Reggel, a
bölcsődei érkezéskor már a feldíszített csoportszoba várta a kicsiket. Buborékot és lufit fújtunk, Ildikó kisgyermeknevelő csillámtetoválást készített. A szülők felajánlásaiból finomabbnálfinomabb ropogtatnivalót ehettek a gyermekek. A főzőkonyha
kedves dolgozói megsütötték a sajtos pogácsát nagy örömünkre.
Köszönjük! A délelőtt folyamán önfeledten játszottunk együtt,
közösen.
Dudás Gyöngyike
intézményvezető
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Kedves Mikepércsi Bölcsőde Dolgozói!
A Bölcsődék Napján ezúton szeretném megköszönni a bölcsődei
dolgozók munkáját, köszönjük a kisgyermeknevelők hivatás iránti
szeretetét, hiszen a holnap gyermekeit nevelik. Higgyenek magukban, hogy jó ügyet szolgálnak. A nevelés-gondozás szakmai
szintjét magasabbra emelik minden cselekedetükkel.
Képzeletbeli csokor virágot szeretném átadni minden Kedves
Dolgozónak!
2020. július 17-én délután, 16:00 órától az óvodába készülő
bölcsődés gyermekek „Búcsú Uzsonnáját” tartjuk meg. A járványhelyzetre való tekintettel megkérjük a kedves szülőket, hogy családonként 2 fő vegyen részt ezen a meghitt délutánon. (szájmaszk kötelező)
2020. július 27-től - 2020. augusztus 07-ig Nyári zárás lesz a bölcsődénkben, 2020. augusztus 10-én szeretettel
várjuk a gyermekeket.
Minden Kedves Családnak szép nyarat és jó pihenést kívánunk!
Dudás Gyöngyike
intézményvezető

Virággondozás
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Újra együtt
Május 25-tól a Csodavár Óvoda is megnyitotta kapuit minden
gyermek számára. Május 4-től ügyeleti rendszerben még csak
5 gyermek jöhetett egy csoportba, amit 25-en vettek igénybe. Május 25-től már 92 gyermeket fogadtunk, ami közel 50
%-os kihasználtságot jelent. Ez a létszám június 1-től tovább
növekszik. A szülők maguk dönthettek arról, hogy a még fennálló egészségügyi kockázatot vállalva engedik-e gyermekeiket
a közösségbe. Az otthon maradóknak nem kell igazolniuk a
hiányzást.
A gyerekek boldogan vették újra birtokukba a játékokat és nagyon örültek, hogy a hosszú távollét után újra találkozhattak
társaikkal. Az óvó nénikkel nem szakadt meg teljesen a kapcsolatuk, hiszen ők a 2 hónap alatt digitális nevelés keretében
folyamatosan segítették a szülőket kézműves-, és játék ötletekkel, versekkel, mesékkel, dalokkal. A rendkívüli helyzethez
alkalmazkodva szükség volt új szabályok bevezetésére. A
szülők és gyerekek csak kézfertőtlenítő és fertőtlenítős lábtörlő
használata után léphetnek be intézményünkbe. A szülők számára
a szájmaszk használata kötelező. Azt kértük, lehetőleg egy
felnőtt kísérje a gyerekeket, és minél kevesebb időt töltsenek
bent az óvodában. Érkezéskor és távozáskor segítséget nyújt
egy dolgozónk abban, hogy ne legyen torlódás az öltözőkben,
így meg lehet tartani a 1,5 méteres védőtávolságot. Törölköző
helyett papírtörlőket használunk. A legfontosabb, hogy csak
egészséges gyerek jöjjön közösségbe, amiről a szülők írásban
nyilatkoznak.
A csoportok életében most az eddiginél is nagyobb szerepet kap
a személyi higiéné betartása. Folyamatosan erősítjük a gyermekekben a köhögés, tüsszentés, papír zsebkendő használat
és a kézmosás protokollját. A dajkák gondoskodnak arról,
hogy a használatban lévő
játékok naponta, a gyakran
érintett felületek a megszokottnál többször legyenek
fertőtlenítve.
Sajnos a rendezvényeinket
el kellett halasztani, de az
óvodapedagógusok
mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a gyermekek a nap végén érdekes élményekkel gazdagodva térjenek haza.
Rácz Gabriella
óvodavezető
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„...Lehet szegény, aki gazdag,
s lehet gazdag a szegény,
csak az fontos, milyen kincs ül
bent, a szíved rejtekén.
Ha megtanulsz mosolyogni,
észreveszed, ami szép,
rádöbbensz majd, amit te adsz,
mások azt nyújtják feléd...”
/K. László Szilvia: Tarisznyába való vers/

Maci Csoport ballagói névsora:
2017-2020.

Balogh Anna
Brenner Lili
Dobos Gábor
Drágán Hanna
Farkas Rachel Johanna
Fülöp Amira Adél
Gyöngyösi Kevin Viktor
Győrösi István
Kerekes Dóra
Kocsis Gergő Róbert
Kovács Dalma
Kovács Gréta
Lénárt Sándor
Lipóth Szonja Zoé
Lovász Botond
Makrai Nándor
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Mónus Boróka
Simon Flórián
Szabó Enikő
Szikszai Dóra
Tóth Levente
Török Réka
Vígh Attila Sándor
Akik búcsúznak:
Karap Bence Tamás, Lisztes Gábor,
Nyilas Sándor Gábor
Óvodapedagógus: Rádai Henrietta
Dajka néni: Szabó Lajosné
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Katica csoport ballagói névsora
2017-2020.

Bacskó Tamás Benedek
Bagi Bence
Balla Gergő
Balogh Mihály Nikolasz
Berei Zsombor Tamás
Bíró Márk Krisztián
Filep Csenge
Gyöngyösi Roland Gergő
Horváth Jázmin
Karmazsin Lilla
Kerekes Alexandra Olívia
Kerezsi Marcell Mihály
Kiss Hajnalka
Kiss Nikolett		
Kövesdi Kincső
Krizsán Lili
Marosvölgyi Szofi
Oláh Áron
Oláh Nóra
Rajna Zétény
Regula Áron Márk
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Sramkó Emese
Szabó Ármin Dorián
Szabó Eszter
Szabó Kornél
Szilágyi-Ferreiro Aisa
Tóth Kinga
Varga Nóra Sára
Óvodapedagógusok: Varga Beáta, Tapoti Edit
Dajka néni: Török Józsefné
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MIKEPÉRCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Ballag már a vén diák………….online
Különleges tanév, különleges évzárók, különleges ballagás.
A 2019-2020-as tanév bővelkedett különleges helyzetekben,
váratlan fordulatokban. Nem volt ez máshogy nyolcadikos
tanulóink ballagási előkészületeinél sem. Szülők, gyermekek,
és mi, pedagógusok is napi szinten vártuk a tájékoztatást, ami
irányt mutat nekünk abban a kérdésben, hogy rendezhetnek-e
az iskolák ballagási ünnepségeket. Mindenki örömére, ezt az
iskolánk számára is fontos eseményt, nem kellett kihagynunk.
Nyolcadikos tanulóink Kajatinné Csikai Krisztina osztályfőnök
vezetésével lelkesen készítették elő az ünnepi műsort szervezték az előkészületeket, a dekorációt. Szerettük volna, ha minél
többen osztozhatnának ballagó nyolcadikosaink örömében, de
a járványhelyzetre való tekintettel ez csak online módon valósulhatott meg. Ez sem szegte kedvünket, hiszen ilyen még sosem volt, így ez még különlegesebbé tette az idei ballagást.
Az ünnepség lebonyolítása Mikepércs Község Önkormányzata
és Tímár Zoltán polgármester úr segítségével valósult meg.
Köszönjük a támogatásukat, köszönjük, hogy segítettek abban,
hogy a község lakói, a gyerekek szülei, hozzátartozói, barátai
is részesei lehessenek ennek az emlékezetes eseménynek. Hetedikes diákjaink és szüleik a különlegesen szép dekorációval
próbálták elfeledtetni a szülők, rokonok jelenlétének hiányát.
Ballagó tanulóink ünnepi műsorát több online csatornán keresztül élvezhették az érdeklődők, csakúgy, mint Fejérné Juhász
Mónika intézményvezető asszony tanévzáró gondolatait, a
megérdemelt oklevelek, díjak kiosztását, melyek lebonyolítása
ugyancsak nem a megszokott módon valósult meg.
Talán egyvalami mégis hiányzott nekünk, pedagógusoknak…
Egy ölelés, egy kézfogás a jókívánságok mellé, hiszen mint
minden évben, most is itt hagyták iskolájukat, itt hagytak bennünket, pedagógusokat szeretett diákjaink.

Feketéné Györfi Erika
intézményvezető helyettes
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MIKEPÉRCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Ballag már a vén diák………….online

Iskolai tájékoztató
Az országban kialakult szükséghelyzet a mi iskolánkban folyó munkát is átírta. A digitális oktatás eddig eltelt
időszakában mind a szülők, mind a diákok és iskolánk pedagógusai is jelesre vizsgáztak.
Köszönet és elismerés illet minden érintettet!
Június 29-től augusztus 21-ig napközis tábort szervezünk, majd augusztus utolsó hetében ismét felügyeletet biztosítunk azoknak a tanulóinknak, akik ezt kérték. A napközis táborok pedagógusaink vezetésével fognak megvalósulni. Ezzel is szeretnénk segíteni a szülőket a mindennapokban.
Iskolánk vezetősége is a diákok, a szülők és a pedagógusok egészségének megőrzését tartja a legfontosabbnak.
Ennek megfelelően kérjük a bevezetett intézkedéseink elfogadását és betartását!

21.

Fejérné Juhász Mónika
intézményvezető

ÖNKORMÁNYZATI NYÁRI TÁBOR

péntekig, 8.00 órától 16.00
óráig, illetve a 70/6833268-as
telefonszámon
kérhető.
Szeretettel várunk minden
Kedves Gyermeket!
Tímár Zoltán
polgármester
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Társas Klub, otthoni társasozás
2020 februárjában a Wass Albert Könyvtár és a Közösségi Ház közös szervezésében hétfői és
szerdai napokon Társas Klubot indítottunk, hisz egy ideje már újra nagy divat lett a társasjáték.
A társasjáték összeköti a fiatalokat, nem is akármilyen módon. Hasznos, minőségi időt töltenek
együtt, elmélyülnek a barátságok, fejlődik a logikai készségük, gondolkodásmódjuk.
A járványügyi helyzetre való tekintettel még inkább előtérbe kerülhet a társasozás, közös családi program lehet,
igazi jutalmazó és motiváló szereppel is bírhat egy-egy sikeresen elkészített lecke, házi feladat végén.
Már egészen kicsi kortól (3 évesen) bevezethetjük a család életébe a társasjátékozást. Eleinte persze minden
szülő hagyja nyerni a gyerekét, főleg olyan játékokban, ami nemcsak a szerencsén múlik, de aztán ahogy a kicsi
egyre jobban elsajátítja a szabályokat, úgy veszíthet ő is egyszer-egyszer. Apróságnak tűnhet, de ezzel nagyon
sokat fejlődik a frusztrációtűrése, a szabálytudata, az alkalmazkodóképessége. Hozzászokhat, hogy nyerni
ugyan nagyon jó, de igazából a játék közben átélt izgalmak a fontosak.
A legtöbb társasjáték nagyon jól fejleszti a figyelmet, a gondolkodási készséget és a memóriát is. Különösen
kedvező hatásokat válthat ki a tanulási nehézséggel küzdő, speciális nevelési igényű gyerekeknél, de akár az
időskori demenciában szenvedő felnőtteknél is.
A mai kamaszokra kimondottan jó hatással lehet a Társas Klub: rendszeresen egy társaságba járnak, kommunikálnak egymással, tartoznak valahova, ahelyett, hogy egyedül ülnének otthon és a telefonjaikat nyomkodnák,
már magában fejlesztő hatással bír. Amikor pedig egy társasjáték miatt elkezdenek stratégiában gondolkozni,
türelmesen, megfontoltan felépíteni egy gondolatmenetet, a siker érdekében elindul egy olyan agyi tevékenység,
ami az addig nem használt területeket is fejleszti.
Heti rendszerességgel tartott foglalkozásaink igazán jó, vidám, örömteli hangulatban zajlanak. A résztvevők
számos különféle kártya, memória, logikai, stratégiai, képességfejlesztő játékot kipróbálhatnak, játszhatnak.
Kínálatunkat lehetőségeinkhez mérten igyekszünk folyamatosan bővíteni, fejleszteni, kiegészíteni, de örömmel veszünk felajánlásokat is. Ha valakinek van otthon rég megunt, esetleg ajándékozás révén több példányban
meglévő társasjátéka, szívesen fogadjuk.

„Társasozzunk együtt, mert társasozni jó!”

A könyvtár elérhetőségei:
4271 Mikepércs, Szabadság tér 4.
Telefon: 06-20/246-0968
Email: konyvtar@mikepercs.hu,
mikepercs.konyvtar@gmail.com
Honlap: www.mikepercs/hu/hu/konyvtar
Elektronikus katalógus:
http://hunteka.asp.hunteka.hu/mikepercs

Nyitva tartás:

Hétfő: 7.30-17.00
Kedd: 7.30-16.00
Szerda: 7.30-17.00
Csütörtök: 7.30-16.00
Péntek: 7.30-14.00

Kovácsné Diós Emese
könyvtáros
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Ebédidő: 12.00-12.30

2020 Július

WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ

Mikepércs, Petőfi u. 67. (a Posta mellett). Tel.: 06-52/803-188
E-mail: iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva: hétfő-péntek: 8.00-16.00

A SZABADTÉRI KONDIPARK
nyitva tartása
munkanapokon: 7.00-21.00,
munkaszüneti napokon: 8.00-21.00.

KLUBFOGLALKOZÁSOK

NYUGDÍJAS KLUB

hétfőnként
9.00-11.00 óráig

HÍMZŐKÖR
szerdánként
14.00-16.00 óráig

BAZSARÓZSA
NÉPDALKÖR
csütörtökönként
17.00-18.00 óráig

FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRA
minden pénteken
8.00-12.00 óráig.
CITERA OKTATÁS
minden szombaton
9.00-10.00 óráig.
7-14 éves korú gyerekeknek.
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HIRDETÉSEK

Angol nyelvoktatást, felzárkóztatást,
korrepetálást vállalok.
Online módon is. 2000 ft / 60 p
Egyeztetés telefonon: 20/520-3329, 17.00 óra
után

ELADÓ: tok nélküli műanyag ajtólapok
és ablakok, kárpitozott fa székek, méteres
piros színű bútorkárpit, falra akasztható
üveges kis szekrény, diófa rönk (román).
Érd.: 30/364-5244 délutáni órákban.

Munkatársakat
Munkatársakat keresünk!
keresünk!
AADebreceni
Debreceniés
ésNyírségi
Nyírségi
Görögkatolikus
Görögkatolikus
Gyermekvédelmi
GyermekvédelmiKözpont
Központ
NEVELŐSZÜLŐKET
NEVELŐSZÜLŐKETkeres.
keres.

Vállaljuk kőműves és burkoló munkák
kivitelezését, gyorsan, szakszerűen,
számlásan.
Ingyenes felmérés és árajánlat készítés.
Érd.: 70/333-5510

Termelői méz kapható
Méhpempő!!! 4999 ft /30g, 2 havi adag
Repceméz: 1499 Ft/1 kg
Galagonyaméz: 1799 Ft/0,5 kg
Akácméz: 2749 Ft/1 kg
Hársméz: 2399 Ft/1 kg
Erdei mézharmat: 1799 Ft/0,5 kg
Vegyes virágméz: 1399 Ft/1 kg
Propoliszos vegyes virágméz: 1399 Ft/0.5 kg

AA nevelőszülők
nevelőszülők foglalkoztatási
foglalkoztatási jogviszonnyal
jogviszonnyal rendelkeznek,
rendelkeznek,
de
deaamár
mármeglévő
meglévőmunka
munkamellett
mellettisisvégezhető
végezhetőez
ezaahivatás.
hivatás.
AAképzést
képzéstbiztosítjuk.
biztosítjuk.
Teljes
Teljeskörű
körűfelvilágosítás:
felvilágosítás:30/555-68-16
30/555-68-16vagy
vagy52/249-667
52/249-667
Cím:
Cím:4025
4025Debrecen
Debrecen, Petőfi
Petőfitér
tér9.
9.

Szárított virágpor: 1499 Ft/kb. 0.25 kg
Propolisz csepp: 1199 Ft/30 ml
Aranyvessző méz 1799 Ft / 0,5 kg
Méhviasz gyertyák, mézes
ajándékcsomagok egész évben kaphatók
Tóth Méhészet

Mikepércs, Orosz István utca 9.
Tel.: 06-30/178-7541
Kövess minket a facebookon is!
https://www.facebook.com/TóthMéhészetMikepércs

,

,
25.

Hirdetés: A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését: féloldal terjedelemben: 10.000 Ft, negyedoldal terjedelemben: 5.000 Ft, apróhirdetés karakterszámtól függően: 400-500 Ft, keretes apróhirdetés: 400-500 Ft + 200 Ft. Hirdetését feladhatja a Wass Albert
Közösségi Házban személyesen hétköznapokon 8.00-18.00 óra között (Petőfi u. 67., Posta mellett). A Mikepércsi Tükör szándékolt tartalmával
ellentétes, rágalmazó jellegű, provokatív vagy sértő tartalmú, illetve sértő tartalomra felhívó hirdetések megjelentetését a lap kiadásáért felelős személy megtagadhatja.
Mikepércsi Tükör . kulturális és közéleti lap . Kiadja: Mikepércs Község Önkormányzata . 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1..
Tel.: (52) 398-111 . E-mail: onkormanyzat@mikepercs.hu . Felelős kiadó: Tímár Zoltán . Grafikai munka, tördelés: Elme-Projekt Kft.
. Olvasó-szerkesztő: Molnár Kinga . Fotó: Zahorján Mária . Fotók: www.freepik.com, www.pexels.com
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