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A Kedves Olvasó a Mikepércsi Tükör 2021-es évfolyamának első, tavaszi lapszámát tartja a 
kezében. 2021-től mindenki egy kicsit kedvezőbbet várt, mint amit az előző évtől kaptunk, de 
sajnos ez az évkezdés sem kecsegtet sok jóval. A lapzártánk előtt hozott szigorító intézkedéseket 
a Kormány, valamint a helyi önkormányzat képviseletében a Polgármester, amely tovább kor-
látozza a mindennapjainkat, de mindezt azért, hogy később ténylegesen jobb legyen, akár már 
húsvéttól. A tavaszi lapszámunkban igyekszünk a lapzártáig megjelent intézkedéseket, helyi 
döntéseket összefoglalni. Az Önkormányzat és Intézményei minden szükséges intézkedést meg 
fognak hozni, amelyeket a lehető leggyorsabb kommunikációs csatornákon a község facebook 
oldalán, honlapján, applikációján tesznek elérhetővé. E különleges időszakban a helyi döntéseket 
a Polgármester hozza, de folyamatosan tájékoztatja a megválasztott Képviselőket, akik véleményt 
mondhatnak ebben a bonyolult időszakban. Nem könnyű ilyen helyzetben költségvetést készíteni, 
sok a bizonytalanság, amellyel nehéz számolni. Ugyanakkor a beruházások a terv szerint halad-
nak, amelyről képes beszámolót is olvashatnak. Természetesen az adózással kapcsolatos változá-
sokról, az ellenőrzések lebonyolításáról is fontos információkat ismerhetnek meg. 

Kicsit vissza is tekintünk a télbe, hiszen elkészültek a beszámolók a segítségnyújtás különböző 
formáiról, a szociális szolgáltatások bővüléséről. Az oltakozás is rendben halad a településen, erről 
kérdeztük a háziorvosainkat. A családok, a gyerekek nagyon fontosak az Önkormányzat számára, 
ezért örömmel adunk hírt egy országos kezdeményezéshez való csatlakozásról. A járványhely-
zet ellenére sikerült megtartani az intézményekben a farsangi időszak rendezvényeit, amelyekről 
képes beszámoló is készült, mindenki örömére. A tavaszi időszak a kertek rendezéséről is szól a 
vidéki emberek számára, ezért nem árt tisztában lennünk a lehetőségeinkkel, a korlátozásokkal az 
avar égetése témájában. A települést közvetlenül érintő beszámolók, döntések ismertetése mellett 
egy cikk keretében kisebb kitekintést is adunk, folytatva a hagyományt, amely a település életére 
nagy hatással lévő debreceni történéseket mutatja be. Most a Déli Ipari Parkban megvalósuló 
legújabb beruházásokat vesszük sorra, mutatjuk be. 

Reméljük, most is hasznos információkra találnak nálunk! 

Amennyire csak lehetséges, teljen kellemesen a tavasz mindenki számára! Jó egészséget kívá-
nunk minden Kedves Olvasónknak! 

Vigyázzanak Magukra! Vigyázzunk Egymásra!
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Az Országgyűlés további 90 nappal meghosszabbította a veszélyhelyzetet, így az 2021. május 23. napjával 
jár le. Valamennyi eddig hozott, a védekezést szolgáló kormányrendelet és gazdaságvédelmi intézkedés 2021. 
február 22-én megjelent a Magyar Közlönyben.

A védekezési szabályokat 2021. március 4-én felülvizsgálta a Kormány, és a 2021. március 5-én megjelent ren-
deletében az alábbi ideiglenes szigorításokról döntött:

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztar-
tásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 
legalább 1,5 méter távolságot tartani. A kijárási korlátozás érvényben marad.

Az előzetesen bejelentett intézkedéseknek megfelelően az iskolák és óvodák a tavaszi szünet végéig, április 7-ig 
bezárnak, az általános iskolák digitális oktatásra térnek át 2021. március 21-ig, az óvodákban rendkívüli szünet 
lép érvénybe. A tavaszi szünet április 1-től 6-áig tart. Az óvodák és az általános iskolák ebben az időszakban 
gyermekfelügyeletet biztosítanak. A középiskolákban, egyetemeken változatlanul nem lesz jelenléti oktatás. 
Nem érinti azonban a bezárás a bölcsődéket.

A gyermekek számára a szülő kérésére napi egyszeri melegétkezés elvitelét biztosítja az Önkormányzat.

Március 22-ig valamennyi üzlet zárva tart, kivételt ez alól csak a patikák, élelmiszerüzletek, piacok, drogériák, 
barkács, kertészeti vagy mezőgazdasági boltok, benzinkutak és a dohányboltok, állateledel boltok jelentenek. A 
vendéglátó üzletek kiszállítással tovább működhetnek.

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, a 
foglalkoztatottak kivételével tilos ott tartózkodni. Nyitva tarthatnak többek között a bankok, a posták, a közle-
kedési és szállítási szolgáltatást nyújtók, a magánegészségügyi szolgáltatók, a temetkezési szolgáltatók, az ál-
latorvosi rendelők, a jogi szolgáltatást nyújtók, a járműszervizek, a járműkölcsönzők, a számítógép-szervizek és 
a lottózók is, valamint tovább működhetnek a futárszolgálatok is. 
 
A parkok és arborétumok nyitva lesznek, azonban a maszkhasználat – mely lehet orvosi, munkavédelmi, illetve 
textil vagy más anyagból készült maszk –  a települések belterületén és az utcákon is az orrot és szájat folyama-
tosan eltakaró módon hétfőtől mindenhol kötelező. A maszkviselési kötelezettség nem vonatkozik a 6 évet be 
nem töltött gyermekekre és az értelmi vagy szellemi fogyatékossággal élő személyekre.

A szabadtéri egyéni sportolás egyedül vagy az egy háztartásban élőkkel együtt megengedett, a sporttevékeny-
ség során szintén nem szükséges maszkot viselni. A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a 
sportlétesítmények edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából kizárólag a versenyszerűen spor-
tolók számára látogathatóak.

A Kormány kéri a gazdasági élet szereplőit, hogy lehetőségeik szerint biztosítsák az otthoni munkavégzés 
lehetőségét munkavállalóik részére. Az otthoni munkavégzés ezúttal kiterjed a közigazgatásban foglalkoztatot-
takra is. Munkahelyükön csak azok végzik munkájukat, akik esetében ez feltétlenül szükséges, amely leginkább 
a járvány elleni védekezésben résztvevőket érinti.

A járványügyi szabályok betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Ha a 
rendőrség a szabályok megszegését tapasztalja, akkor 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot 
szabhat ki, továbbá a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy 
év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. A jogkövetkezmények akár együtt is alkalmazhatók, és akár naponta 
többször is ellenőrizheti a rendőrség ugyanazt az egységet.

 Március 8-tól új szabályok lépnek életbe
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Mikepércsen is megnőtt az oltási hajlandóság csakúgy, mint ahogy az országos szinten is tapasztalható. Az 
egyes számú háziorvosi körzetben március 15-éig az oltottak aránya elérheti a 10 százalékot – vélekedik Dr. 
Posgay Titanilla. A doktornő tapasztalata szerint azok közül, akiket értesítenek az oltás lehetőségéről nagy a-
rányban veszik fel azt. 

A községben az oltásra első körben jelentkezettek közül a legidősebbek beoltása megtörtént, és a krónikus 
betegséggel rendelkezők oltása is jól halad. Az oltás folyamatosan zajlik, elsősorban az oltópontokon, illetve a 
háziorvosi körzetben. Utóbbiban jelenleg Sinopharm vakcinával van lehetőségük oltani az orvosoknak, azonban 
azt nem tudják előre, hogy milyen típusú oltás áll majd rendelkezésükre.

Az oltások beadásakor helyszíni reakció jellemzően nem tapasztalható – mondta Dr. Molnár Gábor, a háziorvos 
azt is hozzátette: az oltást követő egy-két napon belül jelentkezhet láz, fejfájás, hidegrázás is. Ezen tünetek nem-
csak a koronavírus elleni oltás esetén jelentkezhet-
nek, hanem bármely más betegség megelőzése 
érdekében beadott oltás kísérőjelenségei is lehet-
nek, ez a szervezet természetes reakciója. Az ol-
tást követő komoly rosszullétről eddig még nem 
érkezett visszajelzés a rendelőkbe – tette hozzá. 

A mikepércsi háziorvosok egyetértenek abban, 
hogy valamennyi vakcina biztonságos, és ezért 
azt javasolják, hogy bármely felkínált oltóanyagot 
fogadják el a polgárok. Szerintük a vakcinák hatá-
sosak, és már az első adag oltás megvéd a betegség 
kapcsán kialakuló súlyos szövődményektől – véle-
kednek a szakemberek. 

Az oltás felvételének lehetőségéről a rendelők tele-
fonon értesítik a pácienseket. Amennyiben az oltást 
oltóponton adják be, az Önkormányzat az orvosok jelzése alapján szervezett módon segít eljutni a helyszínre. 

A szabályozások szerint jelenleg az kaphatja meg a koronavírus-fertőzés elleni védőoltást, aki regisztrált. 
Kiemelten fontos, hogy ez megtörténjen, mert aki nem szerepel az adatbázisban, annak semmilyen oltás felvé-
telére nem lesz lehetősége. Amennyiben a regisztrációhoz bárkinek segítségre van szüksége, a +36 30/729-8653 
telefonszámon az Önkormányzat munkatársai  munkaidőben készséggel állnak rendelkezésre.

Dobos Zita

Magas az oltási hajlandóság a településen

Aki a járványügyi szabályok – így a maszkviselésre, távolságtartásra, a vásárlási szabályokra vonatkozó ren-
delkezések – megszegésével szabálysértést követ el, az 5000-től 500 000 forintig terjedő bírsággal sújtható, 
helyszíni bírság esetén ennek maximuma 150 ezer forint, többszöri szabályszegés esetén pedig 200 ezer forint 
a felső határ.
A Miniszterelnök Kossuth Rádióban adott interjújában tájékoztatott arról, hogy intenzív oltási időszakra készül-
nek a következő hetekben, április közepére megvalósulhat az első körben regisztráltak beoltása. Március 17-ére 
tervezik a most bejelentett szigorítások felülvizsgálatát, és amennyiben ezek eredményesnek mutatkoznak hús-
vétot követően fokozatosan fogják feloldani a járványügyi korlátozó szabályokat.

dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző
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A 2021. március 8-án hatályba lépő, szigorított járványügyi szabályokra tekintettel rendkívüli értekezletet tartott 
az intézményvezetők számára Tímár Zoltán polgármester. Egyeztettek az életbe lépő új szabályokról, valamint 
az intézményeket érintő ügyeleti és étkeztetési rendről.

A jogszabályból fakadó kötelezettségeknek eleget téve a bölcsőde rendes nyitva tartás szerint működik, az 
óvodában a rendkívüli szünet bevezetése mellett ügyeleti formában megszervezésre került a gyermekek napköz-
beni felügyelete.  Az általános iskola az óvodához hasonlóan szintén ügyeleti rendben biztosítja a gyermekfelü-
gyeletet. 

A gyermekek felügyeletét írásban lehet kérelmezni, mely online formában is benyújtható az intézményvezetőkhöz. 
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben 
való részvétel – vegyék igénybe a gyermekfelügyeletet. A felügyeletben részt vevő gyermekek napközbeni ét-
keztetése a korábbi rendnek megfelelően történik.

Az Önkormányzat napi egyszeri melegétel igénylésének a lehetőségét biztosítja minden gyermek számára, 
melyet saját ételhordó edényben 11-13 óra között az Étkező-Konyhában lehet átvenni. Az igények az alábbi 
elérhetőségeken jelezhetőek az élelmezésvezetőnél: et-trend@freemail.hu; 52/610-607.

A járványügyi szabályok betartásával mindenki hozzá tud járulni a megbetegedések számának csökkentéséhez, 
így a járvány megállításához. Ennek érdekében feltétlenül fontos a maszkviselési szabályok betartása. Az új 
rendelkezések értelmében a maszkot szabadtéren, valamennyi közterületen és a parkokban is kötelező viselni.

dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző

Szigorított a településre vonatkozó járványügyi szabályokon Mikepércs Polgármestere
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A település Jegyzője és a polgármesteri hivatal adóosztálya 2021. évben ellenőrzi a magánszemélyek kommuná-
lis adója hatálya alá tartozó adatbejelentést (bevallást), valamint felderíti a bevallást be nem nyújtott adóala-
nyokat a 2018-2020. adóévekre vonatkozóan. Ennek megfelelően a fenti évekre visszamenőleg az ellenőrzéshez 
a hivatal igénybe veszi a Debreceni Járási Földhivatal adatszolgáltatását, és a jegyzői adóhatóság nyilvántar-
tásában szereplő adatok összevetésével ellenőrzi az adó hatálya alá történő bejelentkezést.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet értelmében a gépjárműadó eddig helyben maradó 40%-a 2021-ben sem illeti 
meg az önkormányzatokat. 

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi 
adó intézkedésről szóló rendeletében megtiltotta, hogy a gépjárműadó, mint a települések egyik fontos bevételi 
forrásának kieső mértékét az önkormányzatok helyben tudják kompenzálni más adónem vagy díj mértékének 
emelésével. Így tehát a gépjárműadót tekintve mindenképpen mint kieső bevétellel kell számolnia az Önkor-
mányzatnak.

A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2021-es adóévben 1%-os mértékű helyi iparűzési adót fizetnek 
azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára nem halad-
ja meg a 4 milliárd forintot. Ez a rendelkezés Mikepércs Községi Önkormányzatra vonatkozóan 473 vállalkozást 
érint, azaz ennyi vállalkozás részesül adókedvezményben. A Kormány ugyanakkor – a 4/2021. (I. 14.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint – a fenti intézkedés miatt kieső teljes iparűzési adóbevétel összegét kompenzálja 
a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére. A támogatás folyósítása 
két egyenlő részletben 2021. június és 2021. október hónapban történik.

Az országgyűlés a 2020. évi CX. törvénnyel elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetését, a-
mely meghatározza az önkormányzatok éves gazdálkodási kereteit. A kieső gépjárműadó bevétel 12.948 ezer 
Ft nagyságrendű mértékét a központi költségvetés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben meghatározott általános feladataira kapott támogatásainak növelése összességében 
8.558 ezer Ft-al kompenzálja a 2021. évi költségvetés végrehajtása során. 

A veszélyhelyzettel közvetlen összefüggésben Mikepércs Község Önkormányzatát azonban a 2020. évben 
12.068 ezer Ft kiadás terhelte, amely összeggel – a jelenlegi járványhelyzetet tekintve – nagyságrendileg szá-
molnunk kell a 2021-es év költségvetés tervezése és végrehajtása során is.

Nagy Levente
gazdasági vezető

Változások az Önkormányzat adóbevételeiben

Ellenőrzések indulnak

A kommunális adó ellenőrzése
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A VH/71/2020. (XII. 18.) sz. polgármesteri határozat alapján a jegyző mint adóhatóság a 2021. évben megkezdi 
az iparűzési adó és az ideiglenes iparűzési adó bevallásának és megfizetésének az ellenőrzését is a 2018-2020. 
közötti évekre vonatkozóan. A Jegyzői adóhatóság ellenőrzi, hogy az adózó eleget tett-e az adó hatálya alá 
történő bejelentkezési kötelezettségének a cégnyilvántartás, az egyéni vállalkozókról vezetett nyilvántartás, a 
Jegyző által vezetett kereskedelmi nyilvántartás és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatszolgáltatásai alapján, 
ellenőrzi továbbá az adóbevallási kötelezettség határidőben történő teljesítését, valamint az ideiglenes jelleggel 
végzett helyi iparűzési adó bejelentkezési, bevallási, befizetési kötelezettség teljesítését.

Megkezdődik az iparűzési adó befizetésének ellenőrzése

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési enge-
dély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X.20.) kormányrendelet szerint 6 évente legalább 1 alkalommal min-
den szálláshely-szolgáltatót hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni kell. A Jegyző e rendelet alapján ellenőrzi 
a szálláshely-szolgáltatókat. Az ellenőrzések településünkön 2021. március hónapban kezdődnek. Az ellenőrzés 
helyszíni szemlével, az NTAK adatbázis és a szolgáltatott dokumentumok alapján történik. A hatóság kiemelten 
vizsgálja, hogy

a) a szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé a regisztrációs kötelezettségének 
eleget tett-e,

b) a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ irányába történő adatszolgáltatási kötelezettségének rend-
szeresen eleget tesz-e,

c) a szálláshely megfelel-e a Kormányrendeletben foglalt feltételeinek, valamint

d) hogy a szálláshely rendelkezik a jogszabály által előírt engedélyekkel, teljesítette bejelentési és adatváltozás 
kötelezettségét, nyilvántartásai naprakészek.

Az ellenőrzési terv elérhető a települési önkormányzat weboldalán, a www. mikepercs.hu honlapon. 

dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző

A Jegyző ellenőrzi a szálláshely-szolgáltatókat
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A településrendezés egész környezetünket formáló tevékenység, a települési közösség ügye, ezért mindenkit 
érint. A település területének megfelelő felhasználását és az építés helyi rendjének szabályozását, általuk pedig 
a település fejlődését, a kedvező településkép kialakítását szolgálja.

A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának kialakítása, az 
építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme, 
továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának megteremtése, az érdeküt-
közések feloldásának biztosítása, valamint az erőforrások kíméletes hasznosításának elősegítése. 

A településrendezési tervet 2021. év végéig szükséges felülvizsgálni, melyhez kérjük a Mikepércsi Polgárok 
segítségét. Észrevételeiket és javaslataikat a honlapon (http://www.mikepercs.hu/telepulesrendezes) keresztül 
tudják elküldeni 2021. április 9-ig, ahol megtalálható a hatályos rendezési terv és a helyi építési szabályzat is. 
Kérdés esetén forduljanak bizalommal az Önkormányzat munkatársaihoz a telepulesrendezes@mikepercs.hu 
e-mail címen. 

Tímár Zoltán 
polgármester

Megkezdődik a településrendezési terv felülvizsgálata
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Megújult a Kató Iskola és a Polgármesteri Hivatal 

A beruházás 195.590.000,- Forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósul meg.

Mikepércs Községi Önkormányzat 2020. június 3-án nyílt közbeszerzési eljárást indított a „Mikepércs Község 
önkormányzati épületek energetikai fejlesztése megújuló energiafelhasználás kialakításával” építési beruházás 
tárgyában, mely a régi Polgármesteri Hivatal, a Kató Iskola és az Étkező-Konyha felújításának teremtette meg a 
lehetőségét. Az épületekre külső oldali hőszigetelés került, a födém hőszigetelésével együtt, a tetőkre napelem-
rendszert telepítettek. A fejlesztések eredményeként a projektarányos akadálymentesítés minden épületben 
megvalósul. A Képviselő-testület 2020. augusztus 8-i rendkívüli ülésén kiválasztotta a nyertes ajánlattevő Deb-
receni Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt-t. A kivitelezési munkálatok 2020 őszén kezdődhettek meg, amely 
a megújult, korszerűsített épületek átadásával zárult. Az épületek közül az Étkező-Konyha és a Kató Iskola a 
beruházást követően használatba vehető, ugyanakkor a régi Polgármesteri hivatal épületének belső felújításához 
szükséges beruházás költségeire az Önkormányzat még pályázati forrást keres.

Tímár Zoltán 
polgármester
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Bővül a szociális alapszolgáltatások köre a településen

A tanyagondnoki szolgálat célja a település 
külterületeinek, lakott tanyasi területeinek in-
tézményhiányából és a közösségi közlekedés 
nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése. 
Segítség lesz többek között az étkeztetés és a 
házi segítségnyújtás biztosításában, a közös-
ség és szociális információk szolgáltatásában, 
segíti az egészségügyi ellátáshoz való hozzáju-
tást a háziorvosi rendelésre, vagy egyéb egész-
ségügyi intézménybe szállítással, közreműködik 
a gyógyszerek kiváltásában, ellátja az óvodás-
korú, iskoláskorú gyermekek szállítását. 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Ma-
gyar Falu Program keretében kiírt „Tanya- és 
falugondnoki buszok beszerzése” című alprog-
ramra. A pályázati kiírásnak megfelelően az 
Önkormányzat vállalta, hogy új tanyagondnoki 
szolgálatot hoz létre. 

A pályázat keretében a tanyagondnoki szolgálat 
működtetéséhez szükséges gépjármű beszerzésére 14 998 999 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az 
Önkormányzat, amiből egy új Toyota V Proace 9 személyes kisbuszt vásárolt. 

A tanyagondnoki szolgálat célja a település külterületeinek, lakott tanyasi területeinek intézményhiányából és a 
közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése, továbbá az 
egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. 

Ennek keretében a tanyagondnoki szolgálat közreműködik az étkeztetés és a házi segítségnyújtás biztosításában, 
a közösség és szociális információk szolgáltatásában, segíti az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást a házi-
orvosi rendelésre vagy egyéb egészségügyi intézménybe szállítással, közreműködik a gyógyszerek kiváltásában, 
ellátja az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítását. Segíti a közösségi, művelődési, sport és szabadidős te-
vékenységek szervezését, segítséget nyújt az egyének hivatalos ügyeinek intézésében, a lakossági igények továb-
bításában, egyéb lakossági szolgáltatásokat nyújt, önkormányzati információkat közvetít a lakosság részére.

A tanyagondnoki szolgálat ellátási területe: Erdészlak, Keletitanya, Középtanya, Mikepércs-Bodóháza (kül-
terület és egyéb belterület), Növényvédő állomás, Újszőlőskert (külterület és egyéb belterület) Nyárfás tanya, 
Árpád fejedelem, Előd vezér, Hétvezér, Huba vezér, Kond vezér, Ond vezér, Tas vezér és Töhötöm vezér utcák 
közigazgatási területe. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya a Tanyagondnoki 
Szolgálatot bejegyezte a szolgáltatói nyilvántartásba, mely alapján megkezdheti működését.

A Tanyagondnoki Szolgálat ellátási területén élők külön értesítést kapnak a szolgáltatásról és annak igénybevé-
telének lehetőségéről. 

Vida Gáborné 
aljegyző
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„Szeretek ehhez a közösséghez tartozni”

A télen 29 család kapott Babakelengyét az Önkor-
mányzattól, amelyet Tímár Zoltán Polgármester és 
Kiss Sándorné Alpolgármester vitt el a családokhoz. 

Kapusi-Végh Beáta Éva férjével 2019-ben költözött 
Kaposvárról Mikepércsre. „Nagyon jól érezzük ma-
gunkat a településen - mondta a Babakelengye átadá-
sakor az anyuka. „Azt hiszem igazi otthonunkra ta-
láltunk itt a településen és jó ennek a közösségnek a 
tagja lenni.”- hangsúlyozta.

„Mi korábban Sopronban laktunk, de ott ilyen prog-
rammal nem találkoztunk” – ezt már Brenner-Balogh 
Mónika mondta, aki férjével három gyermeket nevel. 
Az édesanya elmondása szerint nagy szeretettel fogad-
ták ezt a csomagot, „igazán jólesett”. 

Évről évre egyre többen születnek Mikepércsen, csak 
tavaly több mint hetven kisgyermek. 2019-ben indult 
el a Kelengye Program, amelynek keretében több mint 
harmincötezer forint értékű támogatásban részesülnek 
a gyermekek. Ez részben készpénzt, részben pedig ba-
baápolási termékeket jelent. 

Nagyon jó volt látni a településünk legifjabbjait és találkozni a családokkal. Egyik legkedvesebb és leghálásabb 
kezdeményezésünk a Kelengye Program – jegyezték meg a település vezetői. 

Csatlakozott a Mikepércsi Önkormányzat is a Három 
Királyfi Három Királylány Mozgalom Babazászló fel-
hívásához. Az ötpárti nyilatkozattal bíró alapítvány 
célja, hogy a kívánt és tervezett gyermekek megszü-
lessenek. Babazászlós programjukkal azt szeretnék 
elérni, ha a településeken megszületett gyermekeket 
babazászlóval köszöntenék, ezzel is felhívva a figyel-
met arra, hogy a gyermek érték. 

Minden olyan kezdeményezést támogatok, amely a 
gyermekvállalást értékként mutatja be – hangsúlyoz-
ta Tímár Zoltán. „A nemzeti lobogó azt hirdeti, hogy 
összetartozunk. A hivatal homlokzatán a két új úgyne-
vezett Babazászló azt hirdeti, bízunk a jövőben, a gyer-
mekekben, és a boldog családban.” – tette hozzá a pol-
gármester. 

Mikepércsre évről-évre egyre több család költözik. A polgármester szeretné, ha a községben mindenki otthon 
érezné magát. A már meglévő támogatások, mint például az iskolakezdési támogatás, illetve a babakelengye prog-
ram is azt hirdetik, hogy Mikepércs gondoskodó, fejlődő község. 

Dobos Zita

Három királyfi, három királylány
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Az avar égetése tilos!

Tilos az avar és a kerti hulladék égetése 2021. január 1-jétől az ország teljes területén. Az új országos sza-
bályozás életbe lépésével az Önkormányzat hatályon kívül helyezte Mikepércs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a fertőzött növényi hulladékok szabadtéri égetéséről szóló 11/2017. (V.30.) számú ren-
deletét. A fentiek értelmében tehát január 1-től a levegőminőség javítása érdekében az avar és a kerti hulladék 
szabadtéri égetése tilos. 

A lakossági zöld hulladék ingyenes átvételét az AKSD Kft. Debrecen, Vértesi út 9. sz. alatt található telephe-
lyén biztosítja. A kerti hulladék elhelyezhető továbbá a kommunális hulladék tárolására használt edényben, 
valamint a Polgármesteri Hivatalban megvásárolható szemeteszsákokban, amelyeket a kommunális szemét-
tároló mellé kihelyezve szállít el a hulladékgazdálkodási közszolgáltató. A koronavírus-járvány miatt érint-
kezésmentesen a Polgármesteri Hivatal előterében lehet megvásárolni a zsákokat 1075 Forintért. A csomag 5 
darab 90 literes zsákot tartalmaz. 

dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző

Az idei évi szelektív begyűjtési napok településünkön a DHK Nonprofit Kft. 
tájékoztatása alapján:

Január 25-26., Február 22-23., Március 29-30., Április 26-27., 

Május 24-25., Június 28-29., Július 26-27., Augusztus 30-31., 

Szeptember 27-28., Október 25-26., November 27-28., 

December 27-28.
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Karácsonyi csomagokkal készültünk településünk családjainak

1800 karácsonyi csomagot állítottunk össze az adventi 
időszakban. Szeretnénk, ha a Mikepércsi Polgárok éreznék 
gondoskodásunk. 

Tavaly sok mindent másképp kellett tervezni. Nem lehettek 
rendezvények, csoportosulások, nem találkozhattunk annyit 
a számunkra kedves emberekkel. Településünkön található 
közel 1800 háztartás számára elkészítettük a karácsonyi cso-
magokat, de másképp, mint korábban. A csomagok elkészí-
tésének teljes átszervezése volt szükséges, hogy a csomagok 
készítői is védve legyenek és a polgárok számára készülő cso-
magok is minél kevesebb kézzel érintkezzenek. Változnia kel-
lett a tartalmuknak is, hiszen a tartós élelmiszer mellett, maszk 
és tisztítószer is került a csomagba.

Vörös kód riasztás 

Tüzelővel, járőrszolgálattal és ügyelettel gondoskodtunk a nagy hidegben a rászorulókon. 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint a meghatározott vörös kód egy speciális 
figyelmeztetés melynek célja, hogy a kritikus időjárási helyzetben felhívja a szociális ellátórendszer figyelmét 
arra, hogy a segítő tevékenység egyik legfőbb feladata az élet védelme. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
2021. február 12-én 10.00 órától 2021. február 17-én 12.00 óráig elrendelte a vörös kód riasztást az országban, 
mivel a hőmérséklet -10 °C vagy az alatti értékkel volt várható ebben az időszakban. 

Ez a rendkívüli hideg az Önkormányzat részére is számos teendővel járt. Megtettük a szükséges lépéseket a 
polgáraink védelmének érdekében. A település bejárása alkalmával négy emberről értesültünk, akikre szociá-
lis helyzetükből adódóan fokozott figyelmet kellett fordítani. Nemcsak tüzelővel és fabrikettel segítettünk, 
hanem arra is odafigyeltünk, hogy biztosan fűtsenek is be a rendkívüli időjárás ideje alatt. A megjelölt na-
pokra járőrszolgálatot állítottunk fel kollégáink bevonásával, akik bejárták településünk utcáit éjjel is, a bel- és 
külterületi részeken egyaránt. A megfigyelésben a Polgárőrök is részt vettek, így még hatékonyabban tudott 
működni a szolgálat. Ügyeletet állítottunk fel a melegedő helyiségként biztosított Kultúrház szükség szerinti nyi-
tására is, hogy fűtött helyiséget és vizet tudjunk biztosítani azoknak, akiknek az otthonában kár vagy meghibá-
sodás következik be, és nem tudják megoldani a fűtést egyéb módon. Továbbá aggregátorokat béreltünk, hogy 
a Kultúrház áramellátása bármilyen körülmények között biztosított legyen. Kollégáink a járőrszolgálat alatt a 
bodóházi tűzesetről is időben értesültek és rövid idő alatt tudtak egyeztetni a tűzoltókkal. A Családsegítő szol-
gálattal közösen helyszíni bejárás történt Bodóházán a tűzeset pontosítása és a bodóházi rászoruló családok 
ellenőrzése kapcsán. 

A téli időjárás miatt hét alkalommal végeztek az Önkormányzat munkatársai hóeltakarítást. Az utakat, a 
buszmegállókat és a Főteret közfoglalkoztatásban álló munkatársak tartják tisztán, hogy mindenki biztonságo-
san közlekedhessen ezekben az időszakokban. 

Kovács Andrea

Támogató Mikepércs - Csaknem kétszáz család kapott szenet a fűtési időszakban 

Az Önkormányzat a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázaton nyert másfél millió forintot, amelyből 478 
mázsa barnakőszenet vásárolt. A szociális célú szén támogatással 183 család fűtési kiadásaihoz járult hozzá az 
Önkormányzat.

Hóeltakarítás
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Újabb cégek települtek a Déli Ipari Parkba

Korábbi lapszámainkban már beszámoltunk arról, hogy elkezdte működését a Mikepércs közigazgatási határa 
mellett található Debreceni Déli Ipari Parkban letelepedett két német vállalat, a Krones és a Deufol. Most újabb 
megvalósuló projektekről adhatunk hírt, hiszen már szerkezetkész a BHS Trans Kft. logisztikai központja, és 
elindult a termelés a Vitesco Technologies gyárában is. 

A Continentál Powertrain divíciója önálló cégként, Vi-
tesco Technologies név alatt működik a Déli Ipari Park-
ban. A gyár az elektromobilitás piacára termel high-
tech eszközöket. A 100 millió euróból épített gyárban 
450-en dolgoznak majd. Idén elsősorban mérnöki, 
támogató területi és pályakezdő munkakörökre lesz 
lehetőség jelentkezni. A 7000 négyzetméteres üzem-
ben hétféle gyártási tevékenységet terveznek végezni. 
Első termékük egy új vezérlő gyártása, de itt készülnek 
majd a 48 voltos hibrid meghajtású autók generátorai 
is, a sebességérzékelő szenzorok, és más hightech e-
lektronikai eszközök. 

A BHS Trans Kft. központja is a Déli Ipari Parkba 
települt. A logisztikai központ nyárra készül el telje-
sen, már szerkezetkész állapotban van. A magyar tu-
lajdonú cég a logisztikai üzletág egyik meghatározó 
szereplője, jelen van a közúti fuvarozás, a tengeri szál-
lítmányozás és a raktárlogisztika területén is. Az épülő 
raktárbázis közel 10.000 négyzetméteres lesz, amely-
lyel a termelő vállalatok áruelosztását segítik majd. Az 
állami támogatást is nyert vállalkozás 80 munkahelyet 
hoz majd létre. 

A Déli Ipari Parkban épül meg az ITK Holding busz-
gyára is, amely 440 új munkaerővel tervez, valamint 
a kínai Semcorp vállalat 65 milliárd forintból hozza 
létre az elektromos autók akkumulátoraihoz szüksé-
ges szeparátorfóliákat gyártó üzemét is. Az építkezés 
előkészítési munkái már el is kezdődtek. 
Debrecen város vezetése úgy számol, hogy az újabb 
befektetők érkezésével a jövőben a Déli Ipari Parkban a jelenlegi kétezer helyett tízezernél is többen dolgozhat-
nak majd. 

A város vezetése a Déli Ipari Park fejlesztése érdekében valósította meg az ötágú körforgalmat, amely gyors 
áthaladást tesz lehetővé. Az idei 2021-es költségvetés tervezetének része, hogy a körforgalomhoz kapcsolódó 
belső úthálózat is megépülhessen. A költségvetés a következő évtized gazdaságfejlesztési sikereinek megalapozó 
éve lesz- nyilatkozta Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere. Gazdaságfejlesztésre 27 milliárd forintot szeret-
nének fordítani. 

Barcsa Lajos alpolgármester elmondta, hogy két nagy ipari területet, a Déli Ipari Parkot és az Északnyugati Gaz-
dasági Övezetet fejlesztik ebben az évben. Jelenleg 60 befektetői tárgyalást folytatnak, így további betelepülő 
cégek várhatóak a Déli Ipari Parkban is.

Forrás: dehir.hu 
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Egészségnap a bölcsődében

Piros alma, de kerek,
kóstoljuk meg gyerekek!
 
2021. január 29-én két láda mosolygós alma érkezett 
bölcsődénkbe a Derecskei Almáskert felajánlásában. Az 
egészségmegőrzés jegyében a gyermekek a tízórai alkalmával 
megkóstolhatták a lédús, ropogós almát, délután pedig öröm-
mel vittek haza belőle. Azon kívül, hogy megízlelhették, 
bővíthették is ismereteiket a gyümölcsről. Köszönjük a fela-
jánlást!

Felvételi kérelem

Bölcsődék Napja

Szeretnénk tájékoztatni a leendő bölcsődés gyermekek csa-
ládjait, hogy a 2021/2022-es nevelési-gondozási évre a felvé-
teli kérelmek előre láthatólag 2021. április 01-től lesznek 
letölthetőek a www.mikepercs.hu oldalról, mivel a személyes 
találkozásra a járványügyi veszélyhelyzet miatt nem kerülhet 
sor. A bölcsődei felvételi kérelem, az adatkezelési tájékoz-
tató és a munkáltatói igazolás visszaérkezését 2021. április 
09-ig várjuk a bolcsode@mikepercs.hu e-mail címre. Megér-
tésüket és együttműködésüket köszönjük!
 
Dudás Gyöngyike
Intézményvezető

2010-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hivata-
losan is a Bölcsődék Napjává nyilvánította április 21-
én. (7/2010. (II. 19) SZMM utasítás a Bölcsődék Napja 
megünnepléséről). A Bölcsődék Napja 2014-től nevelés-gon-
dozás nélküli munkanap, amelynek célja a bölcsődében dol-
gozók szakmai fejlesztése. A Bölcsődék Napjának megün-
neplésére 2021. április 21.-én (szerda), a tavalyi évhez 
hasonlóan rendhagyó módon kerülhet sor, a járványügyi sza-
bályok betartása mellett.
Ezúton szeretném megköszönni a Bölcsődei Dolgozók 
munkáját, a kisgyermeknevelők hivatás iránti szeretetét, hiszen 
a holnap gyermekeit nevelik. Higgyenek magukban, hogy jó 
ügyet szolgálnak. A nevelés-gondozás szakmai szintjét maga-
sabbra emelik minden cselekedetükkel.
Szeretettel köszöntjük a Bölcsőde Dolgozóit!

INTÉZMÉNYI HÍREK NAPSUGÁR BÖLCSŐDE
Mikepércsi 

TÜKÖR
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Mikepércsi 
TÜKÖR NAPSUGÁR BÖLCSŐDE

„Itt a farsang áll a bál”

Farsangi időszak kezdő dátuma január 6-án, Vízkereszt 
napján van. Kicsik és nagyok számára is kedvelt szórakozás. 
Bölcsődénkben 2021 február 19-én délelőtt rendeztük meg a 
farsangi mulatságot. Az aktuális COVID vírushelyzet miatt 
a gyermekek a saját csoportjaikban búcsúzhattak a téltől, és 
karneváli hangulatba tölthették a délelőttöt. 

Ráhangolódtunk a farsangra énekekkel, mondókákkal, 
versekkel, zenehallgatással. Bölcsődénk farsangi díszbe 
öltözött, szebbnél szebb színes szalagokkal, lufikkal, bohó-
cokkal díszítettük intézményünket. A jeles napon már a reg-
geli érkezésnél mosolyt, örömet varázsoltunk a gyermekek 
és szülők arcára a saját készítésű jelmezeinkkel. A csopor-
tok megteltek hercegnővel, tündérrel, sárkánnyal, rendőrrel, 
cicákkal, méhecskével, tűzoltóval, boszorkánnyal, békával, 
villamossal, traktorral, báránnyal, asztronautával és még a 
télapó is ellátogatott hozzánk. Nem csak a gyermekek, ha-
nem az intézmény dolgozói is ötletesebbnél ötletesebb jel-
mezbe bújtak. 
A nagy vigadalomba mindenki megéhezett, megszomjazott, 
finomabbnál finomabb csemegét kóstolhattak a gyermekek. 
Mint minden évben most is a farsangi fánkról az Étkező-
Konyha szorgos kezű dolgozói gondoskodtak. 

Köszönjük szépen!

A szülők segítő együttműködését köszönjük.
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Ovi farsang 2021.

Hagyományainkhoz híven idén is februárban tartottuk meg az óvodai farsangot. Izgalommal készülődtünk ebben 
az évben is. Legelőször a csoportszobák borultak színes díszekbe, ráhangolódva a farsangi időszakra. A gyerekek 
ekkor már nagy izgalommal kezdték el tervezni, hogy minek öltöznek a farsang napjára. A csoportokban két hét-
tel az ünnep előtt nagy készülődés vette kezdetét. Felidéztük a farsangi hagyományokat, szokásokat. Díszítettünk 
szebbnél szebb szemüvegeket, álarcokat, bohócokat különböző technikákkal. Tanultunk vidám mondókákat, 
verseket, énekeltünk mókás dalokat, táncoltunk, hangszerekkel zenéltünk. 
Farsang napján minden csoport a saját termében tartotta meg a vigasságot a járványhelyzet miatt. Már kora reg-
gel mindenki jelmezbe bújhatott, táncolhatott. A szülők ötletesebbnél ötletesebb jelmezt készítettek, figyelembe 
véve a gyerekek elképzeléseit. Jó volt látni, ahogyan reggel rácsodálkoztak egymás  jelmezeire! A délelőtt a mu-
latozásról vidám vetélkedőkről szólt. A gyerekek egyénileg és a  barátaikkal is kipróbálhatták magukat a vicces 
ügyességi játékokban. A vigasság közben a szülők által behozott apró süteményeket, ivóleveket fogyaszthatták. A 
bál egészen ebédig tartott, amikor a gyerekek fáradtan, de elégedetten, élményekkel telve bújtak ki a jelmezükből 
és váltak újra óvodásokká. Délben elfogyasztották a finom farsangi fánkot, majd pihenés után már arról ábrán-
doztak, hogy jövőre milyen jelmezt vegyenek fel.

Kisné Kathó Ildikó
Óvodapedagógus

CSODAVÁR ÓVODAINTÉZMÉNYI HÍREK
Mikepércsi 

TÜKÖR
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CSODAVÁR ÓVODA
Mikepércsi 
TÜKÖR INTÉZMÉNYI HÍREK
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CSODAVÁR ÓVODAINTÉZMÉNYI HÍREK
Mikepércsi 

TÜKÖR
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Mikepércsi 
TÜKÖR

MIKEPÉRCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

OM: 201255 4271 Mikepércs, Nagyváradi u. 1.,  Tel/Fax: 52-610-602 
    e-mail: mikepercsihunyadi@gmail.com, honlap: www.hunyadimikepercs.hu

Iskolai programok, még mindig kicsit másképp…

Mint ahogy a mindennapjainkat, úgy az iskolai életet, 
az iskolai programokat is átírta a járványhelyzet, 
de…..mi, pedagógusok minden helyzethez tudunk 
alkalmazkodni, próbáljuk a negatív helyzetekből is 
kihozni a legjobbakat. A gyerekeknek élményekre, 
pozitív ingerekre van szükségük, hogy könnyedén át-
vészeljék a kialakult helyzetet. Ebben segítünk nekik 
azzal, hogy olyan iskolai programokat, „feltöltődési” 
lehetőségeket kínáltunk számukra, melyek nem üt-
köznek a járványügyi szabályokkal. 

Kelemenné Hortobágyi Ilona testnevelő-tanár öröm-
mel tájékoztat mindenkit, hogy sporteszközeink 
bővítésre kerültek. 

 Egy újabb magyar találmánnyal bővült iskolánk sport 
eszköztára. Teqball asztalt kaptunk a Berettyóújfalúi 
Tankerületi Központtól. Tudjuk, hogy a magyar em-
bereknek, feltalálóknak sok ma használatos eszközt 
köszönhetünk.  A teqball kifejlesztői is magyar em-
berek, Borsányi Gábor, Huszár Viktor Dénes és Gat-
tyán György. Az asztal felhasználási lehetősége rend-
kívül sokrétű. 5 féle sportág eszközeivel- foci, tenisz, 
asztalitenisz, röplabda és kézilabda különféle játékok 
játszhatóak. Természetesen mindegyik játéknak 
megvan a maga szabályrendszere. Diákjaink már ta-
lálkozhattak a legutóbbi Erzsébet-táborban Zánkán 
ezzel a játékkal. Akkor még nem tudtuk, milyen sok-
féle sportág technikai elemét használhatjuk ezen az 
asztalon. A legtöbben azt hitték, csak focilabdával 
lehet játszani és rácsodálkoztak az éppen teqpongot 
kipróbáló társaikra. A szabályrendszerekkel még is-
merkedünk, de nagy örömmel próbáljuk ki az egyes 
játékokat.

Tehetséggondozó szakkörünket, az „Agymenők”-et 
is lelkesen várták tanulóink, melyről Kádárné Erdei 
Judit, a 3.a osztály osztályfőnöke így tudósít: 

A drámajáték, drámapedagógia foglakozásokra, me-
lyek az „Agymenők” keretein belül valósultak meg, 
két alkalommal került sor. A mai elektronikai és tárgyi 
játékokkal felszerelt világban az egymásra figyelő és kreatív játékok, a társasjátékok kipróbálása és átélése saj-
nos kevésbé népszerű. Ezért esett választás ezekre a drámajátékokra. A drámapedagógia alapelveit felhasználva 
épültek fel a foglakozások, ahol a játék nem cél, hanem eszköz volt a kezünkben. 
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MIKEPÉRCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A szabadon kialakított kiscsoportban zajlott fela-
datok nagy együttműködést és kooperációt igé-
nyeltek a csapattagoktól.   Voltak kedvenc játékok, 
például az, amikor az újrahasznosítás jegyében 
tejtermékek csomagoló anyagaival alkottunk a 
fantázia alapján láncmesét. A „Furcsa termékbe-
mutató” nevű játék során ugyancsak kiteljesed-
hettek a gyerekek és szárnyalhatott fantáziájuk. 
Értelmetlen szavakat kellett jelentéssel felruházni 
és eladható termékként tévéműsorban reklámozni, 
majd állni a telefonhívások rohamát. Mindkét fog-
lalkozás a játékos tanulás jegyében zajlott, és ami 
a legfontosabb, csupa móka és kacagás jellemezte.

Ugyancsak a móka és kacagás jellemezte az is-
kolai farsangunkat is. Osztálykereten belül tar-
tottunk farsangi mulatságot, melyről az 1.a osz-
tály osztályfőnöke, Ivánka Tóth Éva a következő 
beszámolót írta: 

Itt a farsang, most nem áll a bál... azaz...

Vízkeresztkor (január 6-án) kezdődik el a farsang 
időszaka, amely egészen hamvazószerdáig tart. 
Ezt az időszakot a vidám lakomák, bálok, mu-
latságok jellemezték eddig. A csúcspont persze a 
karnevál, hagyományos nevén a “farsang farka”.
De most a 300 éves hagyomány megszakadt. A 
farsangi programokat átírta a koronavírus-járvány.
De mi azért nem hagytuk magunkat! El akartuk a telet búcsúztatni! Szigorúan betartva a szabályokat, osztályon 
belül, zárt körben, de megszerveztük saját kis karneválunkat. Készültek az ötletes jelmezek, izgatottan csoma-
goltuk a tombola ajándékait, díszítettük a tantermeket, érkeztek a finomságok. Mert ahogy karácsony nincs hal 
nélkül, úgy farsang sincs szalagos fánk nélkül! Táncoltunk és játszottunk, versenyeztünk és nevettünk. Ránk fért 
már egy kis mulatozás! Szállt a konfetti... S mindannyian abban reménykedtünk, hogy jövőre már igazi farsangi 
bálunk lehet! Nem is kell már olyan sokat várni rá! Csak 365 napot!
                      

Fejérné Juhász Mónika
intézményvezető
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Az Ezeréves Tölgy erős, oltalmaz, lombjai alatt megpihenhet a vándor. Decemberben is sokat „ültünk” a Tölgy 
alatt, töltekeztünk, ünnepi díszbe öltöztetett otthonokat csodáltunk, a kisebbek rajzaiban gyönyörködtünk, mézes-
kalács illatát éreztük az orrunkban és ha csak virtuálisan is, de együtt voltunk! 
Online játékokkal igyekeztünk szebbé, gondtalanabbá varázsolni az adventi időszakot az Ezeréves Tölgy face-
book oldalon. És ti velünk tartottatok. Lássuk milyen eredmények születtek:

Az Én Karácsonyom című rajzverseny: 
Különdíjasai: Elek Petra Laura és Bodnár Bodó  Közönségdíjasa: Elek Hanna

A legszebb karácsonyi kert nyertese: Nagy Tünde

A mézeskalács készítő verseny: Különdíjasa: Kegyes Krisztina  Közönség díjasa: Molnár Dominika

Gratulálunk a nyerteseknek!

Január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, mely alkalomból Sokszínű Mikepércs címmel online pályázatot 
hirdettünk. Húsz produkció, valamint alkotás közül választott, majd döntött a zsűri, illetve a lájkolók. A zsűri által 
kiválasztott alkotások/ produkciók Különdíjban, a legtöbb reakciót kiváltók Közönség díjban részesültek! 
Ezzel Mikepércs megmutatta, hogy milyen sokszínű.

Kép kategória: Különdíjasai: Gali Katalin és Tollas Viktória  Közönség díjasa: Miskolczi Erika

Videó kategória: Különdíjasai: Gali Luca, Makó János és az Őszidő Nyugdíjas Egyesület
                           Közönség díjasai: Szabados Máté és Hodosi-Nagy Hédi

Ezúton is szeretettel gratulálunk minden résztvevőnek!

Szabados Máté Miskolczi Erika Makó János

MIKEPÉRCS LEGPOMPÁSABB FÁJAMikepércsi 
TÜKÖR
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Őszidő Nyugdíjas 
Egyesület

Gali Luca Tollas Viktória

Gali Katalin

Tarts velünk továbbra is!
Kövesd és lájkold facebook oldalunkat!

Ezeréves Tölgy - Facebook 
Köszönjük, hogy velünk vagy!

Erdős-Tóth Fruzsina

A farsangi időszak alatt is tar-
togattunk egy-két izgalmas 
felhívást. Online jelmezver-
senyt hirdettünk, valamint jel-
mezkészítésre ösztönöztük a 
szülőket, családokat, melyek 
elkészítését egy-egy videóban 
mutattuk be, majd az általunk 
elkészített csiga és szőlő jelmezt 
kisorsoltuk a bejegyzést meg-
osztók között. Íme a jelmezek 
boldog tulajdonosai:

Niki Huba Emília Hunor

MIKEPÉRCS LEGPOMPÁSABB FÁJA Mikepércsi 
TÜKÖR

 23.



GYÓGYÍR AVAGY FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG

A gyermekláncfű rendkívül gyakori növény, színes, sárga virágait megta-
lálhatjuk szinte bárhol, füves területeken, főleg a kertekben, szántókon jele-
nik meg.  Bár sokan gyomnövénynek tartják, valójában rendkívül hasznos 
gyógynövény. Gyermekként csokrot kötöttünk, láncot fontunk belőle.
A gyermekláncfű évszázadok óta jól ismert gyógynövény, elsősorban a ve-
sének, a gyomornak és a májnak tesz jót, ráadásul tele van vitaminokkal, ás-
ványi anyagokkal, például A-, B-, C- és D-vitaminokkal, cinkkel, vassal, 
kalciummal, magnéziummal és káliummal. A belőle készített tea vízhajtó 
hatású és a tavaszi méregtelenítő kúrák fontos alkotóeleme.
Gyógyteát a forrázott, száraz levélből vagy a főzött gyökérből készíthetünk.

Gyógyhatásai
A gyermekláncfű gyökere kiváló méregtelenítő, mivel szabályozza az epe, 
a máj és a vesék helyes működését, azaz fokozza a kiválasztószervek haté-
konyságát.
Nem csupán a kiválasztószervek működését ösztönzi, de remek 
gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik, ezért májproblémák- májgyulladás, sárgaság, májzsugor- és epekő 
esetén egyaránt sikerrel alkalmazható. Fogyasztása nyugtatja a gyulladt, irritált bélrendszert is, enyhíti a reflux és 
az IBS tüneteit, óvja az emésztőrendszer nyálkahártyáját.
Növeli az étvágyat, az erőnlétet, javítja az emésztést csökkenti a vérzsírt, oldja a koleszterint. Reumás panaszok, 
köszvény, fájó ízületek esetén gyökerének főzetét borogatásra ajánlják

A gyermekláncfű és a cukorbetegség
A gyermekláncfű fogyasztása szintén előnyös lehet a cukorbetegeknek, mert serkenti a hasnyálmirigy működését 
és segít kiegyensúlyozni a vércukorszintet is.

A gyermekláncfű daganatellenes hatása
Az elmúlt években a gyermekláncfű daganatellenes hatásait is egyre többet tanulmányozzák. Magas az antioxi-
dáns tartalma, így védi a sejtjeinket a káros szabad gyökök hatásaitól, és segít megelőzni bizonyos krónikus prob-
lémákat, daganatos betegségeket.

SZALAGOS KOKÁRDA KÉSZÍTÉSE EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN

Amire szükségünk lesz a kokárda elkészíté-
séhez:
2 db 15 cm hosszúságú nemzeti szalag, olló, 
tű és cérna.
Első lépésként az egyik darab szalagot a zöld 
szélénél le-föl öltéssel végigvarrjuk, majd 
összehúzzuk a cérnát és elvarrjuk.
Második lépésként a másik darab szalagot 
félbehajtjuk és a kokárda hátuljára varrjuk.
A kokárda elkészítésénél figyeljünk a nemze-
tiszín helyes sorrendjére. 
Belülről kifelé haladva a helyes sorrend: 
zöld, fehér, piros.

Jó szórakozást! 

Zahorján Mária

Mikepércsi 
TÜKÖR
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Mikepércsi 
TÜKÖR

Tisztelt Mikepércsi Polgárok!

A koronavírus-helyzetre való tekintettel a Magyar Kormány által hozott 484/2020. (xi. 10.) Korm. rendelet 
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló rendelkezése alapján a 

rendelet visszavonásáig A Wass Albert Közösségi Ház zárva tart!

A továbbiakban a Közösségi Ház elérhető, munkaidőben E-mailben, vagy telefonon 
Zahorján Mária 06 70/683-3268, 06 52/803-188

ikszt@mikepercs.hu

Kedves Olvasók!

A Kormány 484/2020 (XI. 10.) rendelete értelmében, a járványügyi helyzetre való tekintettel a könyvtárat be 
kellett zárnunk. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a kölcsönzött dokumentumok lejárati határideje min-
denki számára automatikusan meghosszabbodik az újranyitás napjáig, valamint további egy hét türelmi időt is 
biztosítunk erre.
Előjegyzéseket továbbra is felveszünk e-mailben, illetve telefonon is. Kérdéseikkel, kéréseikkel az alábbi 
elérhetőségeken fordulhatnak hozzánk: mikepercs.konyvtar@gmail,hu, tel.: 06/30 178 75 42 
A Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) és a Petőfi Irodalmi Múzeum (pim.hu) honlapján tudnak 
hangos könyveket hallgatni, e-könyveket letölteni, verseket, novellákat olvasni.

Kovácsné Diós Emese könyvtáros

HÁZTARTÁSI ÉS IPARI VARRÓGÉPEK 
JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM GARANCIÁVAL.
Ingyenes hibamegállapítás, árajánlat! Továbbá ollók 
élezését vállalom. Folyamatosan kaphatóak szervi-
zelt táskavarrógépek.
Érdeklődni: Dandé István 
Mikepércs, Dózsa György utca 18. 
06-52/387-384, 06-20/929-2710

Minőségi anyagokkal és professzionális szolgálta-
tásokkal várom minden kedves meglévő és új ven-
dégemet az Erika Szalonban! Legyen szó alkalmi 
vagy tartós hajviseletről, keratinos hajegyenesítésről 
vagy különféle dauerekről, visszafogott vagy ext-
rém hajszínekről, nálam mindent megtalálsz a 
platinaszőkétől a szivárvány élénk színein át a telt 
vörösekig. Keress bizalommal női, férfi vagy gyer-
mek (már 1 éves kortól) hajvágással kapcsolat-
ban, akár klasszikus, akár az aktuális trendeknek 
megfelelő formára vagy színre vágysz.

Elérhetőségeim: 
Mikepércs, Jókai u. 14., tel.: 06-30/502-08-24

KÜLÖNLEGES 
FRIZURÁK 
NEM CSAK 
KÜLÖNLEGES 
ALKALMAKRA!
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 KOZMETIKA MIKEPÉRCS

Bejelentkezés:

06 30-263-22-43 
(Bertucci-Tar Nikolett)

Mikepércs, Orosz István utca 1.

Bertucci-Tar Nikolett vagyok, 7 éve végeztem kozmetikusként.
Professzionális termékekkel várom vendégeimet.

 A fiatalság mulandó, de tehetünk érte.

Arctisztítás - Ultrahangos hatóanyagbevitel
Elektroporáció - Bőrproblémák kezelése

Arcmasszázs - Szemöldökformázás
Sminktetoválás

HIRDETÉSEK
Mikepércsi 
TÜKÖR

Termelői méz
Vásároljon közvetlenül a termelőtől prémium minőségű mézet!
Méhpempő: 5.499 ft/ 30 g
Méhkenyér!!!: 2.199 ft/ 50 g, 
Akácméz: 2.949 ft/ 1000 g, 1.849 ft/ 500 g, 999 ft/ 250 g
Propoliszos akácméz: 2.599 ft/ 500 g
Vegyes virágméz:1.499 ft/1000 g 899 ft/ 500 g, 549 ft/250 g
Propoliszos vegyes virágméz:1.699 ft/500 g
Hársméz: 2.499 ft/ 1000g, 1.499 ft/ 500 g, 899 ft/ 250 g
Erdei vadvirágméz:1.999 ft/ 1.000 g, 1.299 ft/ 500 g, 
Repce krémméz :1.799 ft /1000 g, 999ft/500 g
Erdei mézharmat:1.799 ft/ 500 g, 999 ft/ 250 g
Olajretek méz : 1.799 ft/ 500 g, 999 ft/250 g
Galagonyaméz:1.799 ft / 500 g. 999 ft/250g
Aranyvesszőméz:1,799 ft/ 500 g, 999 ft/250 g
Gesztenyeméz: 2.499 ft/500 g, 1.499 ft/ 250 g
Selyemfűméz: 2.499 ft/1.000 g, 1.499 ft/ 500 g
Szárított virágpor:1.699 ft/250g, 999 ft /125 g
Propolisz csepp (szűrt, szűretlen):
1.299 ft/30 ml (cseppentős üvegben)
1.599 ft/ 30 ml (szűretlen, pipettás üvegben)
799 ft/ 10 ml
Mézes ajándékcsomagok nagy választékban és méhviasz gyertyák.
Ezekről bővebb tájékoztatást a facebook oldalunkon kaphat.
https://www.facebook.com/Tóth MéhészetMikepércs

Tóth Méhészet, Mikepércs, Orosz István utca 9.
Tel.:  06-30-178-75-41, 06-30-329-75-27
Debrecen és Mikepércs vonzáskörzetében ingyenes házhozszállítás!

Nyugat-európai,  világhírű műanyagfeldolgozó gép -és 
berendezésgyártó cégek kereskedelmi képviseletét, már-
kaszervizét ellátó, alkatrészek gyártását és felújítását 
végző, stabilan működő, folyamatosan fejlődő cég, hosszú 
távra további bővítés céljából Esztergályos munkatársat 
keres folyamatosan bővülő csapatába!
Légy te is cégünk megbecsült tagja!

Feladatok
• Műanyagipari gépek alkatrészeinek gyártása és felújítása

Elvárások
• Szakirányú végzettség 
• 2-3 év tapasztalat
• 2 műszakos munkarend vállalása 
• Precíz, felelősségteljes munkavégzés

Rövid leírás
• Előnyt jelent köszörülésben, marásban szerzett 
   tapasztalat 

Amit partnerünk kínál
• Személyre szabott bérezési rendszer
• Érdekes szakmai kihívások

Jelentkezéseket várjuk az info@storker.hu e-mail címre
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A teljes kínálatért kérlek, látogasd meg weboldalamat. 
Várlak szeretettel!
Rendeld házhoz házi készítésű süteményed!
A hét bármely napján megrendelheted kedvenc süteményed, tortád 
egyedi kivitelben akár diétásan is. Megrendelhető mennyiség egy tepsi 
vagy kilogramm.

Ünnepi alkalomra, partira vagy éppen egy finom vasárnapi ebéd utáni 
desszertként. Elkészülési idő 48 óra, tehát legalább két nappal az előtt 
szükséges megrendelned süteményed, amikor szükséged lesz rá.

Az elkészült rendelést átveheted a Műhelyemben vagy a házhoz szállítás 
leegyeztethető.

Cím: Mikepércs, Iskolakert u.19.
Telefon: +36 70 339 29 22, E-mail:zsuzsi@sutineked.hu
www.sutineked.hu

Piskótaalapú desszertek:
- Hólabda 
- Kinder tejszelet
- Kókuszkocka
- Piskótatekercs lekvárral

Egyszerű omlós sütemények
- Diós zserbó
- Linzer karika
- Diós kosárka
- Omlós almás 

Rétegezett sütemények
- Citromos szelet
- Kata szelet
- Kijevi krémes
- Mézes krémes 
- Lajcsi szelet

Sós apró sütemények
- Köményes túró kocka
- Pogácsa többféle ízben
- Sajtos perec
- Debreceni ropogós vagy sajtos tallér
- Leveles masni

Torták:
- Dobos torta
- Lúdláb torta
- Eszterházy torta
- Oroszkrém torta
- Tejszínes csokoládé torta

Mikepércsi cukrászműhelyemben készítem 
megrendelőim számára a régi ízeket őrző süte-
ményeimet. Legyen az sós vagy édes, apró 
vagy szeletelt, pite vagy torta. 

Adalékmentes alapanyagokból, személyre szabott receptúra szerint, 
helyben készített kézműves sütemények az otthon melegével fűszerezve. 
A kínálatban megtalálható glutén-, tej-, illetve cukormentes sütemény is.

VILLANYSZERELÉS
Vállaljuk családi - társasházak, 
irodák, lakások, műhelyek villamos 
hálózatának teljes körű kiépítését, 
régi rendszer felújítását, bővítését, 
szakszerűsítését. 

Világítás korszerűsítés /LED panel, 
spot lámpa, LED szalag/ 

Klíma, elektromos tűzhely-sütő, 
bojler, elektromos gépek 
garanciális bekötése 
Hibakeresés, javítás

Rövid határidő, szakszerű, 
igényes munka, reális ár, garancia.
Lakásfelújítási támogatás 
keretében is igénybe vehető. 

Ingyenes 
kiszállás és 

árajánlat készítés, tanácsadás.
 

Tel.: 30/933-24-45
E-mail: foley100@gmail.com
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FELTÉTELEK:

- büntetlen előélet

- betöltött 18. életév

- magyar állampolgárság

- bejelentett magyarországi lakcím

- egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság

JELENTKEZZ 

TARTALÉKOS KATONÁNAK!

AMIT KÍNÁLUNK:

- tanulmányokkal, civil foglalkozással 

összeegyeztethető szolgálatvállalás

- tényleges szolgálatteljesítés 

ideje alatt illetmény biztosítása

 

4026 Debrecen, Péterfia u. 58/A.

hajdu.toborzo@mil.hu

+36 52 314 200

iranyasereg.hu

Hazánknak szüksége van olyan tartalékos katonákra, 

akik a civil foglalkozásuk mellett részt vállalnak 

a honvédség feladataiban.

JELENTKEZZ 

SZERZŐDÉSES KATONÁNAK!

AMIT KÍNÁLUNK:

- béren kívüli juttatások

- karrierlehetőség

- szakmai fejlődés

- biztos jövedelem

Vállalj szerződéses katonai szolgálatot

a Magyar Honvédségben!

FELTÉTELEK:

- büntetlen előélet

- betöltött 18. életév

- magyar állampolgárság

- bejelentett magyarországi lakcím

- egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság

hajdu.toborzo@mil.hu

+36 (52) 314-200

iranyasereg.hu
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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, Kovács Andrea, Derencsényi István . Nyomdai munkák: Villjav Kft. 

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. A Mikepércsi Tükör szándékolt tartalmával 
ellentétes, rágalmazó jellegű, provokatív vagy sértő tartalmú,  illetve sértő tartalomra felhívó hirdetések megjelentetését a lap kiadásáért felelős személy 
megtagadhatja. 


