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Remek hangulatban telt az intézményekben a Gyereknap

TÜKÖR

Önfeledt kacagástól és gyerekzsivajtól volt hangos május végén településünk több intézménye. Elérkeztünk
ugyanis a hónap utolsó hétvégéjéhez, mely hagyományosan a gyereknapi rendezvények időszaka. Egy nap, ahol
minden a fiatalság körül forog, és szinte minden kívánságuk teljesül. Ugyan a tavalyi évben, a járványhelyzet
miatt, elmaradt a megszokott községi gyereknapi rendezvény településünkön, azonban a fiatalság legnagyobb
örömére, ebben az évben az intézmények külön-külön már megtarthatták az eseményeket. Az Önkormányzat
jóvoltából ugrálóvár és körhinta várt a gyerekekre, valamint Tímár Zoltán polgármester és Kiss Sándorné alpolgármester jégkrémmel és ajándékokkal is kedveskedett a fiatalságnak.
„A Kormány koronavírus elleni sikeres védekezése és az emberek hozzáállása, valamint a beoltottak száma
szerencsére lehetővé tette a rendezvények megtartását. Ez a Csodavár Óvoda két részén, a Petőfi utcai és a
Tisza István utcai telephelyen is mevalósult, de látogatást tettünk a Napsugár Bölcsődében és a Hunyadi János Általános Iskolában is, sőt utóbbiban, a tanév utolsó napján szintén megtartottuk az eseményt”- mondta
lapunknak Kiss Sándorné alpolgármester.
Hosszú hetek óta vártak már a gyerekek erre a napra a Csodavár Óvodában. Nagy volt a jövés-menés az intézmény udvarán. Mosolygós arcokkal, csillogó gyerekszempárokkal találkozhattunk mindenhol. Láthatóan a
gyerekek nagyon jól érezték magukat az eseményen.
„Nagyon örültek a gyerekek a játékoknak, hiszen az elmúlt hónapokban nem mehettek játszóházba, csak legfeljebb a játszóterekre, de még oda se nagyon. Szinte az összes gyermek már kora reggel óta itt van az intézmény udvarán. Pontosan érkeztek, most nem kellett senkire várni. Minden gyermek nagyon várta már ezt a
napot” - tudtuk meg Rácz Gabriellától, az intézmény vezetőjétől.
Tímár Zoltán polgármester rengeteg új játékkal lepte meg gyereknap alkalmából a Napsugár Bölcsőde
apróságait is. Többek között új kismotorokat, labdákat és csúszdákat is kapott az intézmény.
„A bölcsődében úgy látom, hogy nagyon örülnek a gyerekek azoknak az ajándékoknak, amelyeket hoztunk. A
gyerekek szülei minden évben az adójuk 1%-át a helyben működő, 2007-ben alakult, Bárányfelhő Egyesületnek
ajánlják fel. Szeretnénk kicsit felkarolni ezt az egyesületet és egy kis aktivitást vinni bele. Kicsi kiegészítéssel,
Mikepércs Önkormányzata és a Bárányfelhő Egyesület ma együtt hozta el az ajándékokat az apróságoknak.
Sok-sok olyan eszközt, amellyel az ő fejlődésüket tudjuk segíteni”- mondta Tímár Zoltán polgármester.
Dudás Gyöngyike, a Napsugár Bölcsőde vezetője elmondta, hogy a Gyereknap mindig kiemelt eseményt jelent
az intézmény életében. Ezúttal is nagyon készültek erre a napra, hiszen a kisgyermeknevelőkkel kedves kis
ajándékokat, szívószálas pillangókat készítettek a gyerekeknek, sőt a parkolóban szülői felajánlásból elektromos kisautót is kipróbálhattak az apróságok. Nagyon várták már, hogy megérkezzenek az új játékok az intézménybe. Minden kisgyermek azonnal ki is próbálta az eszközöket.
Az Önkormányzat és az intézmények dolgozói tehát mindent megtettek annak érdekében, hogy felejthetetlenné
tegyék ezt a napot a fiatalság számára. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy remek hangulatban telt településünk
intézményeiben a Gyereknap, hiszen minden Apróság arcára sikerült mosolyt csalni és ez a legfontosabb.
Duró Gábor
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Elhunyt Mikepércs korábbi Polgármestere
2021. május 20-án, hosszan tartó betegség után elhunyt Mikepércs korábbi
polgármestere, Kerekes Ferenc.
Polgármester Úr 1941. április 28-án született, 80 évet élt.
1975-től előbb tanácselnökként, majd a rendszerváltás után polgármesterként
volt a település első számú vezetője.
Tevékenysége alatt kétszer bővíttette tanteremmel az általános iskola Óvoda utcai épületét, majd megépült a Nagyváradi utcai épület is, amelyet később tornateremmel bővítettek. A csendőrlaktanyából kialakított óvoda épületét felújíttatta, csoportszobával bővíttette. Az oktatás-nevelés intézményi hátterének
biztosítása és fejesztése mellett a település infrastruktúráját is fejlesztette. Ennek részeként történt meg a vízvezeték-hálózat kiépítése, új kúttal, valamint a 40
település összefogásában megépült gázhálózat kiépítése. A ‘80-as évek végére
elérte, hogy minden utcában épüljön járda, később növelni tudta az aszfalt burkolatú utak számát a településen.
Az építési beruházások mellett - a testület egyetértésével - fontosnak tartotta a közösség építését, így nevéhez
fűződik a Nyugdíjas klub útjára indítása, valamint az azóta hagyománnyá vált falunap évenkénti megszervezése,
ahol lehetőséget biztosítottak a helyi kulturális csoportoknak, sport egyesületeknek a bemutatkozásra.
Büszke volt arra, hogy 2000-ben Mikepércs díszpolgárává választották.
Utolsó polgármesteri ciklusát már nyugdíjasként végezte. A 2002-ben tartott önkormányzati választáson heves,
de tisztességes küzdelemben maradt alul. 28 évig volt a település első embere. A későbbiekben már nem vett
tevékenyen részt a település életében, élvezte a nyugdíjas lét örömeit szépen parkosított, virágos portáján, de
mindig figyelemmel kísérte a település helyzetét, fejlődését.
Halálával lezárult egy fejezet Mikepércs Történelemkönyvében. A település, az Önkormányzat nevében
köszönjük több évtizedes munkáját!
Nyugodjon békében Polgármester Úr!

Emlékeztünk
Március 15.
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Új csoportszobákkal bővül a Csodavár Óvoda és a Napsugár Bölcsőde
2014-ben ünnepélyes keretek között adták át településünk új óvodáját és bölcsődéjét. A két intézmény modern, minden igényt kielégítő épületben kezdte meg akkor működését. Szerencsére azóta Mikepércs lakossága
folyamatosan növekedett. Ez részben köszönhető a Debrecen közelsége miatt ideköltöző kisgyermekes családoknak, részben pedig az itt helyben működő családbarát szolgáltatásoknak. Mivel folyamatosan gyarapszik
településünk, így lassan kevésnek bizonyul a férőhely a két nevelési-oktatási intézményben. Erre a problémára
igyekezett megoldást találni az Önkormányzat, így hamarosan új csoportszobák lesznek kialakítva a két épületben. A Csodavár Óvoda 75, a Napsugár Bölcsőde pedig 28 férőhellyel fog bővülni a beruházásnak
köszönhetően.
„A bölcsődei bővítés során 2, az óvodai bővítés során pedig 3 új csoportszoba lesz kialakítva. Ez a
beruházás lehetővé fogja tenni, hogy minden olyan kisgyermeket nevelő szülő, aki hamarabb szeretne visszatérni a munkaerő piacra, megfelelő és biztonságos környezetbe tudja majd elhelyezni a 3 év alatti csemetéjét
nálunk, az Önkormányzat által működtetett Napsugár Bölcsődében, illetve 3 és 6 éves kor között pedig a Csodavár Óvodában. A két pályázatot külön-külön kellett benyújtanunk. Az óvodai fejlesztésre két turnusban
összesen 225 millió Ft-ot, a bölcsődei beruházásunkra pedig 196 millió Ft-ot nyertünk. Mindkét beruházás
értéke közelít a mostani viszonyokban ahhoz, hogy éppen megvalósítható, ezért a két beruházást egybevontuk
és egy közbeszerzési eljárásba írtuk ki.”- mondta Tímár Zoltán polgármester.
Községünk első embere hozzátette, hogy jelenleg is zajlik ez az eljárás, és bízik benne, hogy eredménnyel fog
zárulni. A szerződést követően egy éven belül állni fognak az épületek és meg tudják nyitni kapuikat.
Megkerestük a két érintett intézmény vezetőjét is a beruházással kapcsolatban. Rácz Gabriella, a Csodavár
Óvoda vezetője és Dudás Gyöngyike, a Napsugár Bölcsőde vezetője elmondta, szerencsére évről-évre nő a
gyereklétszám településünkön. Nagyon sokan költöznek Mikepércsre, és sok család vállal 3 vagy akár 4 gyermeket is. Folyamatos az érdeklődés a szülők részéről. Egyöntetűen állítják, hogy időszerű lesz az intézmények
további bővítése. Hosszú távra előtekintve így minőségi nevelést tudnak majd biztosítani a gyerekek számára.
Várhatóan a nyár folyamán elkezdődnek a munkálatok a két intézményben. A beruházás nagy segítséget jelent
majd a településünkön élő, kisgyermeket nevelő családok számára, hiszen orvosolni fogja majd a lakosság
növekedése miatt fellépő férőhelyhiányt. A projekt befejezése 2022 nyarára várható.
Duró Gábor
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Közel 50 millió Ft-ból újul meg a Csodavár Óvoda Petőfi utcai épülete
Hamarosan új csoportszobákkal bővül a Csodavár Óvoda és a Napsugár Bölcsőde, hogy minél több gyermeket tudjon megfelelő, biztonságos és modern körülmények közt fogadni a két intézmény. Azonban egy
másik, hosszú évek óta húzódó problémára is talált megoldást településünk vezetése. A csaknem 180 éves
csendőrlaktanyából kialakított, jelenleg a Csodavár Óvoda egyik telephelyének helyt adó épület felett ugyanis
sajnos már eljárt az idő. Egy közel 50 millió forint összértékű nyertes pályázatnak köszönhetően azonban
hamarosan teljesen megújulhat az intézmény Petőfi utcai épülete.
„Mikepércset sok, gyermekes család választja otthonául, itt a Falusi CSOK-ot vagy a sima CSOK-ot igénybe
vevő szülőkre gondolok. Úgy döntöttünk, hogy nyújtunk be pályázatot és a régi, Petőfi utcai épületet is felújítjuk,
és lehetővé tesszük, hogy a működési engedélyének megfelelően ugyanolyan magas színvonalú kiszolgálásban tudja részesíteni azokat a gyermekeket, akik a következő évben oda fognak majd járni. A beruházásnak
köszönhetően lehetőségünk lesz arra, hogy a 8., a 9. vagy akár a 10. csoportszobát is megnyissuk. Erre
készülünk a következő 5 évben, hiszen folyamatosan nő a lélekszám településünkön. Megközelítőleg most 55
és 60 között van azoknak a megszületett gyermekeknek a száma, akik mikepércsiek, ezért jól látható, hogy
minimum két csoportszobával évfolyamonként kalkulálnunk kell.”
Polgármester úr hozzátette, hogy jelenleg 240 óvodáskorú gyermek él Mikepércsen, az épületek pedig csak
175 férőhellyel rendelkeznek. Ha minden jogszabályi lehetőséget igénybe vesz az Önkormányzat, akkor 210
gyermeket tud felvenni az intézmény, maximálisan kihasználva a törvény adta lehetőségeket. Sajnos így sem
éri el a 240-et a férőhelyek száma, ezért törekszik arra az Önkormányzat, hogy a régi csendőrlaktanya épületét
egy mai kornak teljesen megfelelő, modern épületté alakítsa át.
„Ez egy 49 millió Ft összértékű pályázat. A fejlesztés során külső homlokzati hőszigetelést és
új tetőhéjazatot kap majd az épület. Mivel az épület egyik részletében egy 1800-as években épült
csendőrlaktanyáról van szó, sajnos már vannak felázások, ezért annak a teljes vízszigetelése is meg fog
valósulni a beruházás során. Minden csoportszobának felszedik a teljes padlózatát, és új, hőszigetelt
padlózatot fognak elhelyezni. Az épület teljes festése, rekonstrukciója, valamint a vízesblokkok komplett cseréje is meg fog valósulni.”- mondta Tímár Zoltán polgármester.
A Csodavár Óvoda vezetője, Rácz Gabriella elmondta, az épület állapota miatt nagyon sok problémával szembesültek az elmúlt évek alatt, így nagyon örülnek az itt dolgozók, a gyerekek és hozzátartozóik is, hogy végre
megújul az intézmény régebbi épülete.
„Sajnos nem igazán jó kívülről ránézni az óvodára. Az itt dolgozók munkáját dícséri, hogy belülről azért a
csoportszobák tiszták, rendezettek, szépek, de kívülről már nagyon ráfért az épületre a felújítás.”- mondta az
intézményvezető.
A pályázatot a VTS Építő Kft. nyerte meg, akik már megkezdték a felújítási munkálatokat, amelyek az
év végére be is fejeződnek. A korszerűsítésnek köszönhetően egy modern, jól felszerelt, a XXI. századi elvárásoknak teljesen megfelelő épületben folytatódhat majd a gyerekek nevelése, oktatása.
Duró Gábor
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195 millió Ft-ból újult meg 3 központi épület községünk központjában
Az elmúlt hetekben lezárult településünk egyik legnagyobb volumenű beruházása, melynek köszönhetően
szinte teljesen megújult községünk központja. Egy nyertes pályázat jóvoltából, több mint 195 millió Ft-ból,
három központi épület is jelentős energetikai korszerűsítésen esett át az utóbbi időszakban. Néhány héttel ezelőtt már lezárultak a műszaki átadás-átvételnek a folyamatai. Az Étkező-konyha, a Kató Iskola és a
Polgármesteri Hivatal is teljes energetikai felújításon esett át.
„A projekt keretében mindhárom épület új hőszigetelést kapott, kicserélték az összes nyílászárót, megtörtént az akadálymentesítésük, és napelemes rendszer is telepítésre került, mely biztosítja mindhárom
épületben a hűtő-fűtő klímaberendezések számára a szükséges energiát. A három épület közül az Étkezőkonyha az, ami a legnagyobb forgalmat lebonyolítja. Napi 800 adag ételt készítenek az itt dolgozók. Itt étkezik
a közel 300 általános iskolásunk, illetve innen szállítják ki az óvodába és a bölcsődébe is mindennap a meleg
ételt a gyermekeknek, a tízórait és az uzsonnát is beleértve. Az energetikai beruházás elsődleges célja az volt,
hogy minimalizálja azt a szén-dioxid kibocsátást, amely leginkább a fűtés, jelen esetben a konyhában a főzés
során keletkezik.” - tudtuk meg Polgármester úrtól.
A Kató iskola épülete valamikor az 1800-as évek végén általános elemi iskolának épült. A felújításnak
köszönhetően most már ez is impozáns látványt nyújt a központban. Az Önkormányzatnak azonban további
tervei vannak az épülettel.
„A jövőben azt szeretnénk, hogy a Kató Iskola ugyanúgy mint eddig, közösségi térként működjön. Egy nagyon
szép kiállítóterem található benne, a régi szolgálati lakás helyén pedig jelenleg a Könyvtár található, de itt egy
vállalkozási centrumot szeretnénk majd létrehozni.”-mondta Tímár Zoltán Polgármester.
A Sinai Kúria vagyis a volt polgármesteri hivatal épülete településünk épített örökségének egyik legmeghatározóbb pontja. A 19. század végén egy úri lakóháznak épült, közel 70 évig községünk közigazgatási
központja volt. Az Önkormányzat arra törekedett, hogy az épület a felújítás után is hasonlítson eredeti
állapotára.
„A mostani elképzelésünk az, hogy egy
közösségi teret, egy közösségi színteret alakítsunk itt ki. Ide fogjuk átköltöztetni a
végleges helyére a Könyvtárat, valamint
egy Helytörténeti Múzeumot fogunk itt
kialakítani. A Wass Albert Kultúrház és
a Sinai Kúria épülete között pedig egy kis
mini fűvészkertet szeretnénk létrehozni.
Ez remélhetőleg lehetővé teszi a nyugodt,
békés, csendes elmélkedést akár a Könyvtárba érkezőknek, vagy akár a könnyed
beszélgetésre, kikapcsolódásra vágyó mikepércsieknek is helyszínt biztosíthat majd”.tudtuk meg Tímár Zoltán polgármestertől.
Tervek, feladatok tehát mindig vannak. Az
energetikai korszerűsítésnek köszönhetően
azonban most már kijelenthetjük, hogy gazdaságosan, költséghatékonyan üzemeltetheti mostantól az épületeket az Önkormányzat.
Duró Gábor
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Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése
Hosszas előkészítés után ez év májusában elindulhattak a „Mikepércs település csapadékvíz-elvezető csatornahálózatának fejlesztése” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatai, amely Mikepércs belvízzel
legveszélyeztetettebb területein oldhatja meg a csapadékos időszakokban jelentkező belvíz-problémát.
„Mikepércs település csapadékvíz-elvezető csatornahálózatának fejlesztése” - TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00005
azonosítószámú pályázat támogatásával valósul meg.
A beruházás nettó 77.998.968 Forintból valósul meg, amelyből 11.003.556,- Ft erőforrást az Önkormányzat biztosít a kivitelezéshez. A közbeszerzési eljárás során elnyert beruházást – legkedvezőbb összegű ajánlat
alapján – a Terra-Generál Kft. végzi.
Mivel a rendelkezésre álló forrás nem elegendő a település egészére kiterjedő csapadékvíz-elvezető rendszer
kiépítésére, ezért első lépésként azokon a helyeken történnek beavatkozások, ahol a korábbi években az élet- és
vagyonbiztonságot is veszélyeztető elöntések fordultak elő. Természetesen településünk vezetése ezt a projektet csak az első lépésnek tekinti, és törekszik arra, hogy Mikepércs teljes területén megvalósuljon a
csapadékvíz rendezés. Amint további pályázati lehetőség nyílik a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére,
Önkormányzatunk benyújtja előkészítés alatt lévő pályázatát.
A munkálatok keretében öt talajvízszint süllyesztő akna és átemelő szivattyú állomás épül, amelyek szintkapcsolóval ellátva szükség esetén folyamatosan szivattyúzni fogják a talajvizet, valamint a kiszivattyúzott talajvíz
elvezetésében részt vevő nyílt földmedrű árkok karbantartását és tisztítását végzik el, ahol indokolt, burkolt
árkokat és zárt csatornákat hoznak létre. A fejlesztés nemcsak a vizes területek belvíz-problémáját oldja
meg, de hatékony megelőző lépés lehet a szúnyogok biológiai gyérítésében, mivel a belvízmentesítéssel
jelentősen csökken az élőhelyük Mikepércs belterületén.
A munkálatok egyszerre több területen zajlanak, közvetlenül érintik a Kossuth, Deák Ferenc, Nagyvárad,
József Attila, Hunyadi János, Damjanich, Szőlőskert, Irinyi János, Iskolakert, Sugár, Tisza István és a 210
hrsz-ú utcákat, valamint az általános iskola és a temető területét. A munkálatokat legkésőbb 2021. december
31-ig fejezi be a kivitelező.
Karácsony Antal
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Szépen fejlődnek a közfoglalkoztatásban termesztett növények
Szépen fejlődnek a közfoglalkoztatási program keretén belül termesztett zöldségek a fóliasátorban. Jelenleg
6 fő tevékenykedik ezen a területen. Most is szorgalmasan végzik munkájukat az itt dolgozók. Az ő feladatuk
a zöldségek palántolása, elültetése, gondozása, locsolása. A zöldellő környezet ékes bizonyítéka annak, hogy
lassan beérik munkájuk gyümölcse. Már fürtökben lóg az eper, szépen fejlődik a borsó, a paradicsom és a paprika is. Az itt termesztett zöldségeket a közétkeztetésben használja fel az Önkormányzat. Tímár Zoltánnal,
községünk polgármesterével jártuk be a területet a napokban.
„Településünk egyik gyöngyszemén vagyunk, hiszen ez a 400 m2-es fóliasátor az, amelyik részben biztosítja az Önkormányzatunk konyhájára a nyersanyagot, az alapanyagot. Úgy gondolom, hogy tavaly amikor
megpályáztuk azt a 3 millió Ft-os összeget, amelyet a Belügyminisztérium írt ki ilyen típusú tevékenységek
támogatására, akkor jó döntést hoztunk, hiszen ebből az összegből fel tudtuk újítani a fóliasátornak a teljes
felületét. Ez azt jelenti, hogy teljesen új, 200 mikronos fólia került rá. Ez egy duplarétegű fólia és levegővel
van terítve, azért, hogy a hőszigetelése sokkal jobb legyen. Kora tavasztól késő őszig lehet benne dolgozni. mondta Polgármester úr.
Községünk vezetője hozzátette, hogy az Önkormányzat egy másik komoly fejlesztést is végrehajtott a fóliasátornál, hiszen egy hőlégbefúvó gázkazánnal sikerült megoldani azt, hogy a jövőben olyan időszakban is
tudnak majd termelni a dolgozók, amikor egyébként nem lehetne. A duplahőfalu fóliasátor jól megtartja
a meleget, a 100 kw-os gázkazán pedig befűti a teljes területet, így a palántanevelést és a munkát sokkal korábban tudják megkezdeni és később tudják befejezni az itt dolgozók. Hogyha gyengébb telek vannak, akár
decemberig is tudnak benne termelni.
„Fontos elmondani, hogy kicseréltük az öntöző rendszert is. Ez egy felsőpermetezéses öntözés, tehát felülről
látjuk el vízzel és tápanyaggal a növényeinket, de emellett a szabadföldön megtalálható a csepegtető öntöző
rendszer is nem messze a fóliától.”- mondta Tímár Zoltán.
Ráczné Kovács Erzsébet pár hónapja dolgozik a programban. Elmondta, a megtermelt növények egy részét
már be is szállították a konyhába. Szabadföldön zöldborsót, fejes salátát, jégsalátát, karalábét, dukhagymát, magról vetett hagymát és földiepret termelnek a közfoglalkoztatottak. A fóliasátorban is szépen
sorakoznak a különféle növények. Itt többek között paprikát és paradicsomot valamint különböző
fűszernövényeket, többek között bazsalikomot és tárkonyt gondoznak a dolgozók. A hűvösebb éjszakákra
is gondoltak a helyiek, hiszen talajtakaró és fátyolfóliákat is használnak, melyek melegítik a talajt. Minden
apróságra odafigyelnek, hasznos, értékteremtő munkát végeznek, hogy finom, friss zöldségek kerüljenek az
önkormányzati konyha asztalára.
Duró Gábor

Képgaléria
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Munkásszálló Mikepércsen?
A közösségi médiában nagy port kavart a hír, miszerint munkásszálló épül a településen. Volt, aki úgy
tudta, hogy az Önkormányzat is a beruházók között van. Volt, aki biztosra vette, hogy már ki is tűzték az
épület alapjait. Többen levélben fordultak az Önkormányzathoz, amelyben kérték a helyzet tisztázását,
amelyre megnyugtató jegyzői válasz érkezett, ugyanakkor a kedélyek nem csillapodtak, újra és újra
felmerültek álhírek, sőt, egy önkormányzati képviselő tovább hergelve a polgárokat aláírásgyűjtést is
szervezett az ügyben.
Mikepércs polgármestere úgy döntött, hogy nyílt levélben fordul a kétkedőkhöz, az aláírásgyűjtésben
résztvevő polgárokhoz. Levelét az alábbiakban közöljük.
Tisztelt Mikepércsi Polgárok!
Az úgynevezett munkásszálló építése tárgyában szeretnék a tényekről, illetve az álláspontomról tájékoztatást
adni mindazoknak, akik megkeresték az Önkormányzatot, illetve azoknak is, akik a közösségi média csoportokban nemtetszésüket fejezték ki az Önkormányzat, a polgármester vélt hozzáállásával kapcsolatban.
A munkásszálló témájában levélben, e-mailben érdeklődőknek már 2021. március elején adott hivatalos
tájékoztatást Mikepércs Jegyzője, amelyben részletesen leírta, mi a hivatal álláspontja a kérdésben. Azért a
Jegyző adott a megkeresésekre választ, mert az engedélyezési eljárásban való részvétel jegyzői hatáskörben
van, az eljáró, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal minden esetben
a Jegyzőt keresi meg az érintettség megállapítása esetében, nem a Polgármestert. Ugyanakkor a reakciókat
látva meg kell erősítenem a Jegyző által leírtakat. Nincs munkásszálló engedélyezési eljárás folyamatban a
településen!
Bár Mikepércs Jegyzője megadta a választ, a kedélyek nem csillapodtak, ezért szükségesnek láttam e levél
megírását, melyben a saját, polgármesteri álláspontomról szeretnék tájékoztatást adni. Sajnos nem véletlen,
hogy így elmérgesedett a helyzet, egyes közösségi média csoportokban szinte pánikhangulat alakult ki. Vannak
néhányan, akik semmibe véve a Jegyző tájékoztatását, továbbra is szítják az ellentéteket, elferdítik a tényeket,
azt sejtetik, hogy mutyi van a háttérben, amelynek az Önkormányzat és polgármesterként én is része vagyok.
Egyesek, közöttük egy önkormányzati képviselő odáig elment, hogy bár ismerte a tényeket, sőt, mint
képviselő, bármikor meg is kérdezhette volna további kétségeiről a Hivatalt vagy engem, inkább aláírásgyűjtést
szervezett, amivel tovább növelte a bizonytalanságot, mondhatom úgy is, hogy ügyet kreált ott, ahol nem volt.
Az aláírásgyűjtéssel úgy állította be a helyzetet, mintha a veszély nem múlt volna el, az továbbra is fennáll, sőt,
most kell összefogni és megakadályozni valami nagyon szörnyű jövő kialakulását. Kategórikusan elutasítom
ezt az összeesküvés-elméletet, amely minden tényt és valóságot nélkülöz és felszólítom azokat a személyeket,
akik e valótlan híreket kitalálták, terjesztik, hagyjanak fel e tevékenységükkel! Amennyiben a jövőben bárkinek kétsége vagy kérdése merülne fel, bátran keressen meg a Hivatalban személyesen vagy írásban és a legjobb
tudásom szerint fogok válaszolni a felvetésekre, megakadályozva hasonló pánik kialakulását. A képviselő úrtól
azt kérem, hogy a jövőben kérdezzen engem mielőtt zavart és bizonytalanságot kelt az itt élő emberekben.
Összefoglalva tehát a tények: Nincs folyamatban munkásszálló engedélyezési eljárás Mikepércsen. Sem az
Önkormányzat sem pedig én nem segítünk vállalkozást azért, hogy jelenleg vagy idővel építhessen munkásszállót a településen. Jelenleg nincs is lehetőség munkásszálló építésére, a hatályos településrendezési terv szabályai ezt nem teszik lehetővé. A településrendezési terv módosítása jelenleg folyamatban van, de nem azért
került sor a módosítás elindítására, hogy az ilyen tipusú terveknek szabad utat engedjen, sőt, a tervezővel folytatott első megbeszélések egyikén határozottan kértem, hogy ez a korlátozás továbbra is maradjon meg. Így a
rendezési terv módosítása sem teszi majd lehetővé munkásszálló építését a településen.
Természetesen nem lehet meggátolni a vállalkozásokat abban, hogy a terveiket legalább ne próbálják meg
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megvalósítani. Próbálkozni a jövőben is fognak! Tudni kell, hogy az engedélyezési eljárás egy hivatalos
eljárás. Az eljárásnak szabályozott keretei vannak, amelyben nem Mikepércs a főszereplő, hanem a Kormányhivatal. Mikepércs „csak” mellékszereplő, de nagyon fontos mellékszereplő. Tehát, ha egy vállalkozó a
jövőben a tervei megvalósítása előtt nem kérdezi meg az Önkormányzatot, a Hivatalt vagy a polgármestert a
tervei megvalósításának esélyeiről, hanem egyből beadja az engedély kérelmet a Kormányhivatalhoz, tervekkel, egyebekkel, akkor az engedélyeztetési folyamat során fogják a kérelmét elutasítani. Sokkal jobban megéri
előzetesen tájékozódni a Hivatalban, nálam. Ha pedig ezt az előzetes tájékozódást kihagyják, akkor lelkük
rajta, vigyük végig a hivatalos eljárást a Kormányhivatallal, amelynek a vége ugyanaz lesz most és a jövőben
is, mely szerint senki nem kap engedélyt arra, hogy Mikepércsen munkásszállót építsen.
Végül azokhoz szólnék, akik aláírásukat adták a Kun József képviselő féle beadványhoz. Örülök, hogy enynyire a szívükön viselik a település jövőjét. Többségüket évtizedek óta személyesen is ismerem, a többiek
beköltözők, akik rövid ideje részei a közösségünknek, így a munkámat, a hozzáállásomat is csak néhány
hónapja vagy éve ismerhetik. Akik régebb óta itt élnek, tudják, hogy polgármesterségem elmúlt 20 évében
tevékenységem, terveim között egy olyan közösség létrehozása volt az elsődleges, ahol a gyermekes családok,
az egyedülálló idős emberek biztonságban élhetnek. Minden döntésem célja elősegíteni egy élhető Mikepércs
létrejöttét! Ebben a Testület meghatározó tagjaival egyetértve tevékenykedtünk és tevékenykedünk a jövőben
is. Az elmúlt két évtized alatt épült Étkező-konyha, termelünk zöldséget, gyűmölcsöt, hogy a gyerekek és az
idősek tápláló ételhez juthassanak. Épült óvoda, bölcsőde, játszótér, amíg lehetőség volt rá, rengeteg családos
programot szerveztünk. Babacsomaggal üdvözlünk minden mikepércsi újszülöttet, a gyerekes családokat nyári
táborok szervezésével segítjük. A gyerekeknek ösztöndíjat alapítottunk, a testmozgást segítik a kondiparkjaink,
a bicikliút. Folyamatban van az óvoda bővítése és felújítása, a bölcsőde bővítése, az iskola bővítése, újabb
kerékpárút építése, újabb közösségi ház, faluház kialakítása. Van piacunk, közösségi kemencénk, újságunk,
közösségi oldalaink. Van helyi rendőrőrsünk, lovas rendőreink. Ezek után feltenném a kérdést, hol érdeke az
Önkormányzatnak, személy szerint nekem, hogy munkásszállót engedjek a településünkön megépülni?! Talán
látszik az elmút két évtized törekvéseiből, hogy ez egyszerűen lehetetlen feltételezés és csak arra gondolhatok,
hogy az aláírók ebbe nem gondoltak bele, illetve Kun úr pánikkeltő érvelése, ismerten „határozott” fellépése
győzte meg az aláírók többségét. Sajnos, félre lettek tájékoztatva!
Még egy dologról kell szót ejtenem. Mégpedig arról az eshetőségről, ha minden jogot elvesznek az önkormányzatoktól a településeik rendezésével kapcsolatban, így nem mi dönthetjük el, ki, hová és mit építhet a
közigazgatási határainkon belül. Erre a lehetőségre is gondolnunk kell, de kijelenthetem, hogy minden jogi
eszközt igénybe fogunk venni annak érdekében, hogy a családias, nyugodt környezet megmaradjon
Mikepércsen, és se munkásszálló, se más ide nem illő dolog ne épülhessen. Amennyiben nem lesznek vagy
elfogynak a jogi lehetőségeink, akkor pedig találunk mást, amivel meg tudjuk akadályozni a nemkívánt építkezéseket.
Akkor jöhet az aláírásgyűjtés, de annak már én leszek a valós tényeken alapuló kezdeményezője és első aláírója!
Remélem, hogy válaszommal minden kétséget eloszlattam a témában. Arra kérek mindenkit, hogy a jövőben
ne váljanak a pánikkeltők áldozatává, kérdezzenek, kérdezzék a Hivatalt, a Jegyzőt, a Képviselőiket, engem.
Biztos vagyok benne, hogy közösen meg tudjuk akadályozni, hogy a későbbiekben hasonló rémhírek kialakuljanak. Mindent meg kell tennünk azért, hogy az életünk normális mederben, a közös céljaink mentén haladhasson. A képviselő urat és segítőit a közösségi térben arra kérem, hogy a jövőben ne gyártsanak összeesküvés
elméleteket, helyette kérdezzenek, tájékozódjanak és segítsék, ne rombolják a közösségünket!
Mikepércsért vagyunk, az itt élők érdekében dolgozunk, erre tettünk esküt a megválasztásunkkor, és ehhez
minden körülmények között tartjuk magunkat!
Tímár Zoltán polgármester
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Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatok és rendeletek
2021. második negyedévében a veszélyhelyzetre tekintettel továbbra is a települések polgármesterei gyakorolták a képviselő-testületek jogait, és ők hozták meg a település működését érintő határozatokat, rendelkezéseket. A legfontosabb polgármesteri döntések az alábbiak voltak:
15 esetben döntött a polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és két alkalommal gyógyszertámogatás folyósításáról, elfogadta a gyermekvédelmi beszámolót, határozott a tanyagondnoki szolgálat
működtetésével kapcsolatos feltételekről, valamint elfogadta a hatályos cafeteria szabályzatot, az MTT Kft.
2020. évi beszámolóját, 2021. évi üzleti tervét, a 2020. évről szóló belső ellenőrzési jelentést és a könyvtár
2020. évi működéséről szóló beszámolót.
A településen új utcát kellett elnevezni az óvoda és a bölcsőde között, amely a Kányádi Sándor utca nevet
kapta, valamint Mike Sándor képviselő úr kérésére a Mikepércsen elhelyezkedő ipari terület magánútjai kaptak
utcaneveket. Döntés született a 47-es számú főút 461/6. helyrajzi számú szakasza tulajdonosi viszonyainak
rendezéséről, mivel az jogszabály alapján a Magyar Államot illeti meg, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának a jogszabályoknak megfelelő önálló dokumentumba foglalásáról, valamint a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról. Lezárult a településrendezés partnerségi egyeztetési szakasza,
melyről megszületett a szükséges határozat. A nyár folyamán valamennyi beérkezett észrevételre írásbeli
választ fognak kapni a javaslattevők.
Május hónapban hosszan tartó betegség után elhunyt a település korábbi polgármestere, Kerekes Ferenc, aki
28 éven keresztül volt Mikepércs első számú vezetője. Az önkormányzat Kerekes Ferencet saját halottjának
tekintette, melyről szintén a képviselő-testület nevében eljárva született polgármesteri határozat.
Az elmúlt időszakban hét rendelet elfogadásáról vagy módosításáról kellett döntést hozni: új rendelet
született a 2021. évi költségvetésről, a 2020. évi zárszámadásról, változtatási tilalom elrendeléséről, a
településkép védelméről, módosítani kellett a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletet, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletet, és hatályon kívül kellett helyezni a 2020. évi szociális szén természetbeni támogatás szabályairól szóló rendeletet. A rendeletek megtalálhatóak a település honlapján és a Nemzeti Jogszabálytár weboldalán.

Koronavírus
Az átoltottság elérte 5,5 millió főt, ezért a kormány újabb enyhítéseket vezetett be július 3-ától.
Általánosságban megszűnik a maszkhasználat, és nem lesz szükség védettségi igazolvány használatára a szállodákban, éttermekben, strandokon. Azonban továbbra is kizárólag védettségi igazolvány
birtokában lehetséges a részvétel tömegrendezvényeken, sportrendezvényeken, koncerteken, éjszakai
zenés szórakozóhelyeken.
Az enyhítésekre tekintettel 2021. július 5-től a Polgármesteri Hivatalban is helyreáll az ügyfélfogadási
rend: a hivatalos ügyfélfogadási időben a Hivatalban lehetségessé válik a személyes ügyintézés az ügyfélszolgálaton. Az ügyfelekkel az ügyintézők az ügyfélszolgálat mellett található fogadóteremben egyeztethetnek a higiénés (kézfertőtlenítő használata) és az aktuális járványügyi szabályok betartásával.
dr. Vojtkó-Pék Ildikó jegyző
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Szorongás után felszabadultság – covid körkép Mikepércsen
Az egészségügy rendkívüli teljesítménnyel állt helyt nagyon nehéz időszakban. A mikepércsi háziorvosok is
kihívásokkal teli hónapokon vannak túl. Az oltási hajlandóság településünkön is megegyeznek az országos
átlaggal.
Posgay Titanilla háziorvos körzetében folyamatos volt a betegellátás, az ajtókat nem zárták be. „Nehéz volt,
mert állandóan vonalban voltunk, közben pedig zajlott a rendelés. Feszültséggel teli időszak volt, mert nőtt a
várakozási idő, miközben több feladat hárult ránk, mivel a betegek nem mentek kórházba. Többek között például varratszedést is végeztünk, amihez eszközöket is kellett vásárolnunk.”
„Az emberek féltek kórházba vagy kontrollvizsgálatra menni, a diagnózis felállítása nehezebb volt, ezért sokszor izgultam, főként a krónikus betegekért” - hangsúlyozta a háziorvos, majd hozzátette: „Sajnos a járványt
az is megszenvedte, aki nem volt covidos, mert az egészségügyi ellátások másképp zajlottak, szinte hadiállapot
volt. Nehéz a fegyelmet visszaállítani, de idővel minden visszakerül a rendes kerékvágásba”.
Posgay Titanilla a kihívások közül kiemelte: nehéz volt megértetni a betegekkel, mit jelent az, hogy kontaktszemély, milyen szabályok és kötelezettségek vonatkoznak rájuk.
Az oltások kapcsán a Doktornő sajnálattal tapasztalja, hogy „a második oltást nem mindenki veszi fel”. A
háziorvos szerint ennek az lehet az oka, hogy a védettségi kártyát már az első oltás után megkapják a lakosok,
illetve a nyár megérkezésével a betegszám csökkenésének következtében az emberek már nem félnek. Posgay
Titanilla szerint „lanyhult a félelem, amely jó, mert félelemben nem lehet élni, csak ezzel együtt a fegyelem
is lazult”.
A háziorvos szerint továbbra is óvatosnak kell lennünk, és a jó szokásokat, érdemes és szükséges megtartani,
leginkább a kézfertőtlenítést és a maszk viselését betegség esetén.
A háziorvos körzetéhez csaknem 1500-an tartoznak, amelyből körülbelül 10-20 százalék közé tehető a
megfertőződöttek száma. „Volt olyan nap, amikor covid miatt 70 ember volt táppénzen” – ismertette a kirívó
számokat.
A házi gyermekorvosi körzetben Kurucz Krisztina 110 esetben kérte a koronavírus-teszt elvégzését, amelyből
36 lett pozitív. A gyermekorvos fontosnak tartotta megjegyezni, hogy súlyos, intenzív ellátásra egy gyermeknek sem volt szüksége.
Molnár Gábor körzetében a 2400 főből több mint 1000 pácienst oltottak be. A háziorvos a mögötte álló
időszakról azt mondta, hogy a vírus mellett a pánik volt a legnagyobb ellenfél. „A védőoltások körüli bizonytalanság fokozta a szorongást, ezért sokan kértek tanácsot tőlünk.” A rendelésünk folyamatos volt - tette hozzá
Molnár Gábor. A háziorvos szerette volna, ha tudnak segíteni a betegeknek, úgy véli jó együttműködés alakult
ki a páciensekkel.
Komoly szervezési munka áll mögöttünk: a koordináció, az oltóanyagok megtartása, hogy ne kelljen megmaradó oltóanyagot kidobni, nehezítették a mindennapi munkánkat – mondta Molnár Gábor a kaotikus időszak
után.
Ahogy Posgay Titanilla, Doktor Úr is azt tapasztalta, hogy a második oltást nem veszik fel minden esetben
az emberek: „Ez részben azért van, mert már megkapták a védettségi kártyát, részben pedig azért, mert rossz
tapasztalatuk van az első oltás mellékhatása miatt. Az egész járványkezelést még most tanultuk, tömeges oltásra
még nem volt példa. Arról, hogy hosszú távon hogyan reagál az immunrendszer, még most fognak megérkezni
az első visszajelzések.”
Molnár Gábor szerint készülnünk kell a negyedik hullámra is, de abban bízik, hogy az oltások és a betegségen
átesettek száma miatt kialakult nyájimmunitás már nem hoz ennyire nehéz időszakot.
Dobos Zita
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MIKEPÉRCSIEK MONDTÁK

Imádok Mikepércsen lakni, először Debrecen közelsége fogott meg, de már 50 éve élek itt és
bár nem itt születtem, mégis igazi mikepércsinek tartom magam. Szép a település, a felújított
Főtér és a környezetünk is gyönyörű.
Hogyan élte meg a bezártságot, a koronavírusos időszakot?
Nagyon nehéz volt a mögöttünk lévő időszak. Egyszerűen hiányzott a társaság. A Nyugdíjas klub
vezetője vagyok és csak telefonon tudtunk értekezni, így tartottuk egymásban a lelket. 22-en
vagyunk a klubban, olyan hamar eltelik a két óra foglalkozás és ez nagyon hiányzott az elmúlt
időszakból. Panaszkodunk, megosztjuk az örömeinket, bánatainkat, mint egy nagy család olyanok
vagyunk.
A nehezén túlléptünk, a szabadban már foglalkozásunk is volt. Az Önkormányzat támogatásával
egy vitamin csomagot kaphattak az idős klub tagjai az első találkozáskor, próbálunk visszazökkenni a hétköznapokba.

Gerda Szabina
Azért is szeretünk itt lakni, mert családias a közösség, nagyon jó a szomszédság is. Karantén
alatt kaptunk egészségügyi csomagot, karácsonykor szintén. Biztonságos a környék, jó és
egyre jobb az infrastruktúra is, szóval nem bántuk meg, hogy ideköltöztünk!
Hogyan élte meg a bezártságot, a koronavírusos időszakot?
Végig dolgoztam, a karantén alatt sem sokat voltam itthon, inkább a gyerekek elhelyezése volt
a legrosszabb, hogy kire tudom őket rábízni, de a férjem sokat segített, mert ő home office-ban
dolgozott. Az emberi kapcsolatok hiánya volt a legrosszabb, de még így is szerencsések vagyunk,
hogy itt lakunk Mikepércsen, kertes házban, mert ez a koronavírus-járvány időszakában két kisgyermekkel nagy előny volt.

Sajtos Szilárd
Hogyan élte meg a bezártságot, a koronavírusos időszakot?
A karantén időszakot több síkon éltük meg. Mivel én hivatásos katonatiszt vagyok, az én szolgálatomban annyi változást hozott a Covid, hogy jóval több munkám, feladatom lett, hiszen a
Magyar Honvédség személyi állományának egy részét is kórház-feladatba, illetve különböző, a
pandémiával összefüggő feladatba vezényelték. Így én is nagyon sokat utaztam, sokfelé jártam.
Persze - mindemellett - számtalanszor volt a Minisztérium állományának itthoni, „home office”
feladata is, ami nem volt ismeretlen, hiszen korábban is kellett már egy-egy alkalommal itthonról
megcsinálni egy bedolgozást, vagy akár online értekezleten, konferencián résztvenni.
A bezártságot leginkább az iskolás lányunk élvezte, hogy nem kell iskolába menni. Egy debreceni iskola tanulója, mi maximálisan meg voltunk elégedve az online oktatás színvonalával,
lehetőségeivel. Persze, nekünk szülőknek - nem volt egyszerű időszak. De a feleségem már itthon
volt, mert a második gyermekünket vártuk, s mivel ő pedagógus, így megoldották közösen a feladataikat. Ők abszolút betartották azt, hogy sehova sem mentek, a bevásárlásokat, ügyintézéseket
én intéztem. Ebben az időszakban született meg aztán a második gyermekünk. Emlékezetes és izgalmas volt az itthon megélt húsvét, az azt megelőző nagyhét. Igyekeztünk mindent megtenni, hogy a gyerek a legkevésbé sérüljön a család nélküli
ünneplésben: volt családi úrvacsora, majd locsolkodás, tojás keresés, közös főzés, ünnepi elcsendesedés és készülődés.
Hogy érzik magukat a településen?
Ez egy nehéz és összetett kérdés. Mikepércs a mi döntésünk volt, házat vásároltunk, nem tudatosan döntöttünk a település
mellett. Nem is ismertük. Mi mindketten Észak-magyarországiak vagyunk, első látásra nem volt szerelem a „mi kis falunk”.
A hegyekből jöttünk, Miskolc-Diósgyőrből – sokat elmondtam már – a szülői ház kertje a diósgyőri vár kertjébe futott le,
karnyújtásnyira volt a Bükk. Ez azért a mai napig hiányzik. De aztán az eltelt tíz év alatt kialakult a szerelem! Az első, ami
megragadott bennünket rögtön, az, hogy köszönnek az emberek, és ez teljesen természetes. Eljött az első tavasz, és azóta is
várjuk a gólyákat. A munkánk miatt gyakorlatilag Debrecenben vagyunk szinte egész nap, de éppen a karantén időszak hozta el, hogy felfedeztük a település környékét is, az ezeréves tölgyet, a lovardát, mögötte a pusztát a gémeskúttal. Most már
ide köt a közös életünk, itt valósítjuk meg az elképzelésünket, álmainkat, itt eresztettünk gyökeret. Mikepércs immár tényleg
a „mi kis falunk”. Ma már élvezzük, hogy van saját termelői piacunk, mikepércsi mézünk, sajtunk, megvan a hentesek, a
zöldséges telefonszáma, és ha kell, minden házhoz jön. Ez óriási dolog manapság! Így nyáron a gyerek várja a fagylaltost,
én pedig már nem rohanok mindenért Debrecenbe, hanem ismerem a tűzépet, a fatelepet, a vaskereskedést, a vegyesboltokat
és a gyógyszertárt. Két ellenségünk van csupán: a kertben a vakond és így nyári estéken a szúnyog, de reméljük,
14.
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Megérkezett az igazi nyári hőség
Az elmúlt hetekben mindannyian többször is vágytunk egy-egy hűsítő nyári záporra, enyhet adó, hűvösebb éjszakákra és a felfrissülésre. Talán nincs olyan ember
közöttünk, aki ne érezte volna megterhelőnek az elmúlt napok rendkívül meleg
időjárását.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya által megküldött értesítések alapján értesült Önkormányzatunk az
Országos Tisztifőorvos által elrendelt hőségiasztásokról és azok fokozatairól. Az
elrendelet riasztásokról minden esetben tájékoztatjuk a lakosságot és az intézményeket, valamint megtesszük a szükséges intézkedéseket a felkészülés érdekében.
A nagy hőségben locsolókocsi járta településünk utcáit a nagy forróság enyhítése
érdekében. Főterünkön párakapuval, megnyitott közkúttal, a Kató iskolában pedig
légkondicionált helyiség biztosításával igyekeztünk a polgárok számára a felfrissülés lehetőségét biztosítani.
Kérjük, hogy a nyári nagy melegre tekintettel a katasztrófavédelem által
közzétett tájékoztató anyagokat figyelmesen olvassák át, és fogadják meg a
hőségriasztás napjaira vonatkozó tanácsokat.
Vigyázzunk egymásra a nyári hőségben, fokozott óvatossággal tartózkodjunk
a napon!
Kovács Andrea
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Nyári Diákmunka
Önkormányzatunk, mint ahogy megszokhatták a
diákok idén nyáron is csatlakozott a „Nyári diákmunka
2021” elnevezésű programhoz. Jelentős változás az előző
évekhez képest, hogy az Önkormányzat részéről nagyobb
anyagi ráfordítást kíván meg a program megvalósítása,
ezért számos település nem indított diákmunkát.
A program prevenciós jelleggel már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását, és ezzel a korai
munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés
lehetőségét is biztosítja. A program keretében az Önkormányzat 2021. július 01. és 2021. július 31. között 43
fő, 16 és 25 év közötti nappali tagozatos vagy hallgatói
jogviszonnyal rendelkező diákok számára biztosít nyári
diákmunkát: napi 6 órás munkaviszonyban, havi bruttó 125.550 Ft-os munkabérért.
A diákok 2020-as évben igen sokrétű feladatokat láttak el. Reményeink szerint a 2021-es évben is a településüzemeltetés számos területére nyernek majd betekintést, ahol a település épülése, szépülése céljából hasznos
munkát fognak végezni, amely mindnyájunk megelégedésére fog szolgálni.
Eredményes munkát kívánunk!
Bányai-Király Brigitta

Nyári napközis tábor
Önkormányzatunk idén is megszervezi hagyományos
nyári táborát sokszínű programokat kínálva a 6–11
éves korú gyermekek számára munkanapokon 7.30–
16.30 óra között.
Nyári táborunk a szülőknek megnyugvást jelent, hogy
gyermekeiket biztonságban tudják, a gyermekeknek
pedig színes, változatos, hasznos időtöltést nyújtunk.
Többek között játszóház, kézműves foglakozások,
lovaglás, csónakázás, labdajátékok, jógaóra, terápiás
kutyabemutató, rendészeti bemutató, táncház, bowling
várja a gyermekeket.
A felhőtlen szórakozás mellett egy csapat fontos tagjaként oldódnak esetleges gátlásai, nő az önbizalma és
személyiségformáló hatással is lehet gyermekére.
A tábor ideje alatt napi háromszori ingyenes étkezést biztosít az Önkormányzat a gyermekek számára, valamint
felnőtt felügyeletet és tartalmas, mozgalmas programokat.
Zahorján Mária
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Kiszámíthatóság és biztonság – a legnagyobb segítség
Ha kell átmásznak a kerítésen, mert tudják, bajt jelent, ha a redőny nincs felhúzva, konzultálnak a háziorvossal és igyekeznek mindig időben érkezni. A felsorolás nem túlzás. A szociális gondozók ismerik a jeleket és a
gondozottjaikat. Bizalmi kapcsolatok alakultak ki, amelyek számtalan esetben mentettek akár életet is.
Mikepércsen már több mint 30 éve működik a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatási forma a koruk, egészségi állapotuk miatt arra rászorulók részére – emlékszik vissza
Vida Gáborné. Az Aljegyző úgy véli, a házi segítségnyújtás célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő részére
a „saját lakókörnyezetében biztosítsuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, és segítsük
azt, hogy az idős ember minél tovább meg tudjon maradni a saját lakókörnyezetében”. A házi segítségnyújtás a
szociális segítést és a személyi gondozás tevékenységet
foglalja magába, amit gondozónők útján biztosít az
Önkormányzat.
Három szakképzett gondozónő és további két fő segítenek
az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, az
önálló életvitel fenntartásában, mint például mosdatás,
fürdetés, tisztálás, öltöztetés, bevásárlás, gyógyszeradagolás, gyógyszerkiváltás, valamint a higiéniás körülmények
megtartásában. Segítséget nyújtanak az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve elhárításában is. A gondozónők közreműködnek a szociális
étkeztetés kiszállításában is.
Bizalomból jeles
A segítő szociális munka egy olyan folyamat, mely során
a bizalom kialakulásához idő kell, de miután ez megvan,
az idősek nyitottabbak, és könnyebben kérnek, illetve
fogadnak el segítséget – mondta Kelemen Józsefné. „A
pozitív visszajelzések tekintetében elmondhatom, hogy
megköszönik munkánkat az ellátottak és a hozzátartozók,
de az elmúlt időszakban a köszönetnyilvánítások is megsokszorozódtak, nagyon hálásak voltak a törődésért, a
biztonságért, amit adunk. Tapasztalatom szerint egy segítő beszélgetés sokszor többet jelent a tényleges tevékenységnél.”
Soltész Georgina a legfiatalabb szociális gondozó. Édesanyja fiatalon meghalt, édesapja pedig gondozásra
szorult, így már fiatalon megtapasztalta milyen, amikor korán segíteni kell. Már több éve tagja a gondozók
csapatának és nagyon jól érzi magát ebben a szerepben. „Bizalommal és szeretettel fogadtak, a bizalom kialakításához időre volt szükség, de fokozatosan mindenkivel sikerült kialakítani.”
Ragaszkodnak hozzánk és szeretnek minket az ellátottak – mondta Török Lászlóné. Magdi elmondása szerint már mindenki mentett életet, számtalan alkalommal hívtak orvost és mentőt, vettek részt újraélesztésben,
amikor összeesve találták a gondozottat. Persze nem minden nap ennyire nehéz lelkileg, van amikor a napi
feladatok ellátása mellet beszélgetünk az idősekkel, mert a tapasztalatunk szerint erre nagy szükségük van.
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Mentális segítségnyújtás
„Nekünk segítőknek a munkánk során különösen fontos szerepet tölt be a mentális gondozás – ezt már Erdelicsné Balázs Ibolya mondta. „Ehhez szükséges egy belső erő, amit az ember a személyisége által magával hoz,
és az idők során kifejleszt, mint képességet. Persze a járványhelyzet alatt mi is tanultunk önmagunkról és vizsgáztunk türelemből, alkalmazkodóképességből, hiszen a hivatásunkat a magánéletünkkel kellett összeegyeztetnünk.
Törökné Fiák Ibolya szerint nagyon fontos, hogy a megszokásokat tartsák és az ígért időpontban érkezzenek,
ugyanis kiváltképp sokat jelent a kiszámíthatóság. Az idősek alkalmazkodó képessége nem annyira rugalmas
már, ezért igyekszünk a lehető legpontosabban kielégíteni az igényeket.
Az öt fős csapat (korábban hatan végezték a segítő munkát, de Decki Józsefné idén nyáron nyugdíjba vonult.
– szerk.) az évek során összekovácsolódott, minden alkalommal támaszai egymásnak, hiszen az idősellátásban
akad olyan feladat is, akár a fürdetés, emelés, amelyhez ketten is kellenek. Mindegyikükre jellemző, hogy akár
a karácsonyi kalács kelesztését is félbe hagyják, ha fontos hívásuk van.
A szolgáltatás az önálló életvitelben segítségre szoruló, illetve a 65 évnél idősebb korosztályt látja el –
mondta Székely Erika a szociális osztály munkatársa. A számokat ismertetve elmondta azt is, hogy jelenleg
21 fő veszi igénybe a házi segítségnyújtást, 58 fő pedig az étkezést, ebből több mint húsz főnek ki is szállítják az ételt. Egy gondozó 147 óra gondozást végezhet egy hónapban. Jelenleg az ellátás térítési díja a
jövedelemtől függ. A szociális gondozás, - amely ápolási feladatokat foglal magába - térítési díja 350 és
800 forint/óra közé tehető, a szociális segítés, -amely például a bevásárlást is tartalmazza, 140-170 Forintos óradíjjal vehető igénybe.
A koronavírus időszakában akadt több olyan ellátott, aki szüneteltette a szolgáltatást a személyes kontaktus
elkerülése érdekében. Itt a hozzátartozó biztosította a járványhelyzet alatt a bevásárlást, gyógyszerkiváltást,
mentális támogatást. A vészhelyzet megszüntetése után azonban fokozatosan visszatérnek látókörükbe az említett idősek, ahogy az élet is újraindul.
Dobos Zita
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Babakelengye
35 mikepércsi család vehette át a Babakelengyét az
Önkormányzattól, amelyet Tímár Zoltán polgármester és
Kiss Sándorné alpolgármester vitt el a családokhoz.
2019-ben indult el a Kelengye Program, amelynek keretében több mint harmincötezer forint értékű támogatásban részesülnek a helyi gyermekek. Ez részben készpénzt, részben pedig babaápolási termékeket jelent.
A tavalyi évben 72 gyermek született a településen, júniusban a 2020. év második felében születetteket köszöntötték.
Kovács Andrea

Szúnyogirtás
Hatékonyabbá teszi az Önkormányzat a szúnyogok elleni védekezést.Tablettákat biztosítanak ingyen
a mikepércsieknek, amelyek megakadályozzák a szúnyoglárvák kifejlődését. A szer kisebb állóvizekben, csapadékgyűjtő edényekben fejti ki hatását, élővízben nem alkalmazható. A szer a vízben oldódva megakadályozza a szúnyoglárvák átalakulását. Egy tablettában 3-4 hétig elegendő hatóanyag van. A tablettát
minden mikepércsi állandó lakcímmel rendelkező lakos igényelheti, ügyfélfogadási időben a Polgármesteri
Hivatalban. Ehhez a személyi igazolvány és a lakcímkártya felmutatására van szükség.
Arra a kérdésre, hogy miért választotta az Önkormányzat a kémiai szúnyogírtás helyett a biológiai gyérítést Dr.
Sramkó Gábor ökológus ad választ.
A szúnyogirtásnak a környezetvédelmi kockázatai mellett vannak emberi szervezetre gyakorolt káros hatásai
is. A kémiai rovarirtás által egy mérget juttatunk a környezetünkbe és a szervezetünkbe. Ez bőrön át vagy
belégzéssel is a szervezetbe kerülhet, és az arra érzékenyebbeknél tüneteket produkálhat. A kémiai rovarirtást a
deltamethrinnel végzik, amely a rovarokra idegméregként hat. Nem válogat: minden rovarra nagyon mérgező
hatású, a méhekre is. Sramkó Gábor szerint az embereknek fel kell maguknak tenni a kérdést, hogy elviselünke néhány szúnyogcsípést, vagy egy méreg hatásának tesszük ki magunkat és a falu élővilágát, beleértve háziállatainkat is.
Dobos Zita

HIRDETÉS

A teljes interjút itt
olvashatják.

Eladó! Biztonsági gyerekülés
autóba, kerékpárra, gyerek hintaágy, bébi komp, futóbicikli,
többfunkciós babakocsi, emeletes
gyerekágy, gyerek etetőszék,
mikrohullámú sütő, gáz palack,
180 l-es kombinált hűtőszekrény,
szoba kerékpár, futó pad
Érd.: 70/584-6158
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NAPSUGÁR BÖLCSŐDE

Az óvodába készülő gyermekeink részére 2021. június 26-án, szombaton rendeztük meg „búcsú
délelőttünket”. A járványügyi helyzetnek megfelelően családonként 2 fő vehetett részt ünnepségünkön.
Bölcsődénktől 25 fő köszönt el, és kezdi az óvodai életet szeptembertől.

2020/2021 nevelési-gondozási évben búcsúzó gyermekek névsora:

20.

Kisvakond csoport:

Őzike csoport:

Süni csoport:

Dankó Dominik
Égerházi Gréta
Gönczi Kende Levente
Kovács Ádám
Prezsmer Bence
Sőrés Molli
Szilágyi Áron
Varga Kincső Viola

Bodnár Emili
Bora Milán
Hartyányi Szabolcs
Katona Dorina
Katona Laura
Mike Rebeka
Nemes Bence
Varga Benedek
Végh Szofianna

Dorogi Keve Magor
Földi Lara
Illés Emilia
Lénárt Nikolett
Obrácz Norbert
Pabar Benedek
Simon Zoé
Veszelovszki Emese
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CSODAVÁR ÓVODA

BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL
A Csodavár Óvoda nagycsoportosai június első hetében köszöntek el szeretett óvodájuktól. A Pillangó és a Napocska csoport egy-egy búcsú nap keretében járták körbe a virágokkal ünneplőbe öltöztetett óvoda épületét és
udvarát, elköszönve a többi csoporttól. A kis- és középső csoportosok ünneplőbe öltözve, versekkel és ajándékokkal lepték meg ballagó társaikat, majd a Nyuszi, Süni és Méhecske csoportosok jóvoltából egy bankettel zárult
a napjuk. Volt torta tűzijátékkal, lufik, zene, móka és játék. A ballagási ünnepség a Pillangó csoportnak június
4-én délután, a Napocska csoportnak pedig 5-én délelőtt került megrendezésre mindkét óvodarész udvarán, a
szabad levegőn, meghitt, családias hangulatban. A dalokkal és versekkel szőtt műsor méltó búcsúzás volt az óvó
néniktől, dajka néniktől, megható pillanatokat adva a szülőknek, felidézve a 3-4 év emlékeit. Az óvodás évek kezdetén még olykor síró, félénk, kis kerekded pofikból mára már ügyes, okos, türelmes és a világ felé nyitott iskolába induló gyermekekké váltak. Büszkék vagyunk rájuk, bátran engedjük el kezeiket, megőrizve szeretetüket és
közös emlékeinket. Az iskolás évekre kitartást, boldogságot, bátorságot és minden jót kívánnak nekik és kedves
családjaiknak egyaránt az óvoda dolgozói.
Földiné Guruczi Viktória
óvodapedagógus
Ballagó gyerekek:
Balla Dávid
Balogh Gusztáv Kevin
Bardi Ákos
Bertucci-Tar Carolina
Biró Levente
Egri Dániel
Erdős Péter
Gajdics Bence
Gáll-Paul Kristóf
Gyöngyösi Jázmin
Gyöngyösi Melissza
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Pillangó csoport
Hamza Bence
Kaló Lili Henrietta
Kiss Attila
Lukács Marcell
Marton Ákos
Nyilas Sándor
Sipos Fanni
Szabó Dzsúlió
Székely Cserne
Szemán Adrienn
Szilágyi Hanna
Tóth Júlia
Török Keán Áron

Búcsúzó gyerekek:
Domonkos Áron
Orosz Márton
Szuvák György
Varga Gréta
Óvodapedagógusok:
Ráczné Szabó Melinda
Gál Gabriella

Dajka néni:
Csekéné Papp Gyöngyi

CSODAVÁR ÓVODA
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Napocska csoport
Ballagó gyerekek:
Dászkál Dorottya
Dobozi Annabell
Gombos Gabriella
Gyenge Hanna
Hajdú Róbert Ferenc
Haraszti Heléna
Karap Bence Tamás
Kozel Milán
Lisztes Gábor
Lovász Nándor
Madarász Mihály

Papp László
Pető Polla
Silye Georgina
Szilágyi Zétény
Szolnoki Fanni Zoé
Tarnóczi Kata Kamilla
Varga Fanni
Varga Zoé Anna
Veszelovszki László
Vida Nóra

Búcsúzó gyerekek:

Dajka néni:

Forgács Máté
Györfi Dominik
Lénárt Ádám
Simon Adrián

Kovács Viktória

Óvodapedagógusok:

Pedagógiai
asszisztensek:
Mike Andrásné
Balázsné Gáll Krisztina

Soóky-Szili Krisztina
Földiné Guruczi Viktória
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HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tanévzáró események
2021. június 19-én 33 nyolcadik évfolyamos tanulótól búcsúzott iskolánk. A ballagási hagyományok szerint végzős
diákjainknak jutalmakat osztottunk ki.
Elismerésben részesült:
Kitűnő tanulmányi eredményéért Besenyei Barbara és Sarkadi Melissza.
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és kiemelkedő közösségi munkájáért Szemere Zoltán.
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért Orbán Zsanett.
Jó tanulmányi eredményéért Éles Dávid és Lovász Nóra.
Példamutató szorgalmáért Szemán Szabolcs.
Kiemelkedő közösségi munkájáért Győrfi Boglárka és Kovács Lajos.
Nyolc éven át tartó kiemelkedő művészeti iskolai teljesítményéért Kovács Lajos és Lovász Nóra.
A szülők támogatása, segítsége is elismerést érdemelt. Az osztályért végzett munkájukért oklevélben részesült:
8.a: Kovácsné Jóga Ilona, Lesi Irma, Lovászné Juhász Ágnes, Szabadosné Pallás Edina
8.b: Élesné Kiss Éva, Szőllősi Mária
A negyedik évfolyamos tanulók is búcsúztak az alsó tagozattól.
Hunyadi díszoklevélben részesültek azok a diákok, akiknek négy évig a magatartása példás, tanulmányi eredménye kitűnő volt:
Beke Lilla Zsófia, Gali Hanna, Rácz Attila, Tóth Tamara
Az osztályért négy éven át végzett munkájukért elismerő oklevelet kapott:
Bekéné Gali Enikő és Báthoriné Kiss Anita
Kollégákat, illetve kiemelkedő versenyeredményeket elért tanulót is jutalmaztunk.
Tankerületi igazgatói elismerésben részesült:
kiemelkedő szakmai munkájáért: Kelemenné Hortobágyi Ilona és Szil András,
kimagasló teljesítményéért: Kelemen Zsófia.
Búcsút vettünk két „ballagó” kollégától is. Kásler Miklós miniszter
úr által adományozott Szolgálati
emlékérmet vehetett át Gulyás Erzsébet és Szil András.
A nyugdíjba vonuló kollégáknak
kívánunk pihentető, de aktív nyugdíjas éveket, végzős diákjainknak
kitartást és sok örömöt további
életükben! Továbbá kívánunk mindenkinek kellemes vakációt!
Fejérné Juhász Mónika
intézményvezető
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Könyvtárunk 2021.06.01-től a megszokott rendben látogatható.
Továbbra is biztosítjuk bármely könyvtári tagsággal rendelkező olvasónk számára az egyre népszerűbbé váló
szolgáltatásunkat, a könyvtárközi kölcsönzést. Ez azt jelenti, hogy az olyan könyvújdonságokat, amelyek a saját
állományunkban nincsenek meg, más könyvtáraktól kölcsönkérjük, és így biztosítjuk az olvasók számára.
Ugyancsak biztosítjuk a témafigyelést, irodalomkutatást, szakirodalmi jegyzék, esetenként ajánló bibliográfia
összeállítását, közhasznú információk nyújtását.
Szintén lehetőség van a telefonos, e-mailes hosszabbításra, illetve előjegyzések felvételére.
Csoportos foglalkozásainkat (TársasKlub, KönyvtárMozi, Író-olvasó találkozók, kézműves foglalkozások), a
kialakult helyzetre való tekintettel, a nyári szabadságolás, illetve helyszűke miatt szeptemberig felfüggesztjük.
2021.06.21-től a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár jóvoltából, Hajdú-Bihar megye
települései között elsőként Mikepércsen új
szolgáltatást vezetünk be: elektromos kültéri
könyvkölcsönző automatát működtetünk,
amely a Polgármesteri Hivatal (Mikepércs,
Óvoda u. 4.) bejáratánál került elhelyezésre.
Ennek használatával lehetőség van az érintésmentes kölcsönzésre, valamint azok a
kedves olvasók is használhatják, akik a
nyitvatartási időben nem tudják látogatni
a könyvtárat. Az automata működésének
részleteit a mellé kifüggesztett tájékoztató
tartalmazza, valamint bővebb információ a
könyvtárban személyesen kérhető.
Az automatát Csobán Róbert igazgató úrtól személyesen vehettük át Tímár Zoltán Polgármester úrral.
Kovácsné Diós Emese
Elérhetőségek:

Nyitva tartás:

4271 Mikepércs, Szabadság tér 4. Telefon: 06/30-178-75-42

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
Ebéd idő: 12.00-12.30

E-mail cím: konyvtar@mikepercs.hu, mikepercs.konyvtar@gmail.com
Honlap: www.mikepercs/hu/hu/konyvtar
Elektronikus katalógus: http://hunteka.asp.hunteka.hu/mikepercs

WASS ALBERT
KÖZÖSSÉGI HÁZ
A SZABADTÉRI KONDIPARK
Minden nap: 08.00-21.00
KARATE OKTATÁS
Kedd: 17.00-18.00,
Szombat: 17.00-18.00,
ESKRÍMA

26.

Petőfi u. 67. (a Posta mellett). Tel.: 06-52/803-188, E-mail: ikszt@mikepercs.hu
Nyitva tartás: Hétfő: Zárva, Kedd: 11.00-19.00, Szerda: 12.00-20.00
Csütörtök: 08.00-16.00, Péntek: 08.00-16.00, Szombat: 11.00-19.00, Vasárnap: Zárva

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

NYUGDÍJAS KLUB
csütörtök 9.00-11.00 óráig
MAZSORETT
szerda 16.00-18.00 óráig
BAZSARÓZSA NÉPDALKÖR
szerda 17.00-18.00 óráig

Szeretettel várja minden kedves új és régi vendégeit a

SMARAGD
SZÉPSÉGHÁZ!

Manikűr, műköröm:

Égerházi-Dobi Barbara
06 20/241-4133

(műköröm, manikűr, gél lakk,
vitaminos kéz-és körömápolás)

Pedikűr/masszázs:

Madarász Erika
Mikepércs,
Orosz István utca 35.
(buszfordulóval,
dohánybolttal szemben)

Your Facebook

06 70/209-8208

(Gépi/kézi és Japán pedikűr, tyúkszem
eltávolítás, bőrkeményedés, sarok
berepedés kezelés, benőtt köröm
eltávolítás, gyógypedikűr, paraffinos
kéz-és lábápolás, gél lakkozás)

Igénybe vehető szolgáltatásaink:
Kozmetika és szolárium:

Pappné Sándor Ildikó
06 30/417-3562

Kozmetikai-, elektrokozmetikai
kezelések, alakformálás (lipolézer,
rádiófrekvencia, vákuum kavitáció),
Tini kezelés, Fényterápiás LED maszk,
anti-ageing arcmasszázs, szempilla
lifting, műszempilla építés,
füllyukasztás, smink. Végleges
szőrtelenítés. Bemer fizikai érterápia.

"Kövessétek Facebookon a Smaragd Szépségház oldalát.
Minden hónapban új akciókkal, nyeremény játékkal várunk benneteket!"

HA KERÉKPÁR, AKKOR 2021-BEN IS
A CITYBRINGA A JÓ VÁLASZTÁS!!

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, apróhirdetés keretes: 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.
27.

Megnyitott az új

BEKI PÉKSÉG

Helyben készült frissen sütött
különféle kiflikkel, süteményekkel,
pizzákkal és kenyérrel.

3

Mikepércs, Petőfi utca 72.

Sok szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

28.

(a Hami Büfé mellett)

Nyitva tartás:
Hétfő-Vasárnap
5 órától 21 óráig

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 . Nyomdai munkák: Villjav Kft.

