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Mikepércs Község Önkormányzatának közéleti és kulturális lapja



KÖSZÖNTŐ

Március elején még semmi jele nem volt annak a világnak, amely mára már a mindennapok valósága 
lett. A járvány mindent megváltoztatott és még nem vagyunk a végén, senki nem tudja mi vár még 
ránk. A legtöbb, amit tehetünk, hogy otthon maradunk és követjük a szabályokat. A Mikepércsi Tükör 
újság is átalakult, mert nem tehettünk mást. Rendkívüli újság lett a 2020. áprilisi húsvéti lapszám. 
Rendkívüli, mert csak online jelenik meg. A nyomdai költséget most a védekezésre és a megelőzésre 
fordítja az Önkormányzat. Ezért arra kérünk minden Olvasónkat, hogy aki környezetében olyan idős 
ember él, aki szeretné elolvasni az újságot, de számára a számítógépen történő olvasás nehézségekbe 
ütközik, nyomtassa ki egy példányban és lepje meg vele, hátha örömöt tudunk okozni és még a hasz-
nos információkat is kézhez kapja. Másrészt rendhagyó az újság azért is, mert a feldolgozott időszak 
kettőssége egyértelműen bemutatja a megváltozott világot. Szinte egy hónap alatt történt mindez. 
Képes beszámolót láthatnak egy olyan időszakról, amikor még együtt lehettek a gyerekek, önfeledten 
szórakozhattak a farsang alkalmával, ahol a szülők együtt ropták a táncot a gyerekeikkel a bölcsődében. 
Az Önkormányzatnál is rendben ment a munka, testületi ülést tartottak, költségvetést fogadtak el, 
megalakult a Debreceni Régió Együttműködési Tanács, melynek Mikepércs is tagja. Aztán a már-
cius 15-ei ünnepséget már nem lehetett megtartani. A gyerekek készültek nagyon, a főpróbát még 
megtarthatták, amit bárki megtekinthet, mert szerencsére sikerült megörökíteni. Majd egyik napról a 
másikra megtörtént, amire senki nem számított. Bezártak az iskolák, óvodák, csendes a bölcsi is. On-
line zajlik az élet az oktatási és nevelési intézményeinkben. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 
életbelépő új szabályok miatt már nem is ülésezhet, a polgármester egyszemélyben hoz döntéseket a 
védekezésről, a megelőzésről. Az életünk megváltoztott. Nem tudunk már beszámolni az intézmények 
húsvéti készülődéseiről, nincs képeslap rajzverseny sem. Van helyette közétkeztetés, ételkihordás, 
idősek segítése, kijárási korlátozás, egészségügyi protokoll, felajánlások, önkéntes munka, maszk 
készítés, tisztítószer csomag osztás, szolidaritási alap, bezárt hivatal, a bizonytalanságtól szenvedő 
vállalkozások, a bezártságtól szenvedő emberek, félelem a jövőtől. Ezek a fő témáink most. Mégis azt 
reméljük, hogy ez az újság tényleg rendkívüli lesz, nem lesz hasonló. Hamarosan visszatér minden a 
rendes kerékvágásba. Reméljük. Addig is éljünk közösségi életet legalább az online térben. Kövessék 
a Mikepércs Község Facebook oldalt a hírekért, informálódjanak az intézkedésekről, valamint köves-
sék a bezárt Közösségi Ház Facebook oldalát, az Ezeréves Tölgy Online Kulturális és Közösségi Tér 
Mikepércs oldalt, ahol csak vidám dolgokkal találkozhatnak a jelenből és a közös múltunkból, hogy 
felkészülhessünk a jövőre.

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra! Maradjunk otthon!

Áldott Húsvétot Mindenkinek! 

A szerkesztők
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Határidőben elfogadta a 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület

A Képviselő-testület 2020. március 13-án megtartott ülése az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra 
történő egyperces néma megemlékezéssel kezdődött, majd  a képviselők és az ülésen jelenlévők közösen elé-
nekelték a Himnuszt.

Első napirendként került sor 1.726.060 ezer Ft bevétellel az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfoga-
dására, amely keretbe foglalja a tárgyévben tervezett bevételek és kiadások várható alakulását.

A költségvetés elfogadása mellett sor került az étkezési intézményi térítési díjak felülvizsgálatára is: 
A testület döntése értelmében 2020. május 1-től – igazodva a nyersanyag költségek növekedéséhez - emelked-
nek mind a gyermek, mind  a felnőttétkezésért fizetendő térítési díjak.  2020. szeptember 1-től a térítésmen-
tes bölcsődei gondozásra nem jogosult gyermekek után gondozási díjat kell majd fizetni. Az alacsonyabb 
jövedelmű családokban nevelkedő gyermekek 50%-os kedvezményben részesülhetnek. A házi segítségnyújtás 
2020. október 1-től szintén térítési díj ellenében vehető majd igénybe. 

A testület szándéknyilatkozatot 
fogadott el a Debrecen, valamint 
a megyeszékhelyhez közel lévő 
települési önkormányzatok részvé-
telével létrejövő együttműködési, 
fejlesztési fórum, a Debreceni Ré-
gió Együttműködési Tanács létre-
hozásáról, majd a Tanács ügyrend-
jének elfogadását követően felkérte 
a polgármestert, hogy képviselje a 
települést a Tanácsban. A Tanács 
célja annak biztosítása, hogy a 
megyeszékhely mellett, a Debre-
cent övező települések is része-
sülhessenek a gazdaságot érintő 
kedvező folyamatokból.

Vida Gáborné
aljegyző

Mikepércsi 
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Március 27-én rendhagyó ülést tartott a Képviselő-testület

Az ülés a kialakult járványhelyzetre tekintettel Skype internetes telekommunikációs alkalmazás útján került 
megtartásra, amely az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása révén vált lehetővé. 
Az alkalmazás jól vizsgázott, a „digitális” Képviselő-testületi ülés rendben lezajlott.  

Az első napirendi pontban a képviselők elfogadták az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét, majd döntöt-
tek a Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasz-
tásáról. A testület 2020. április 1-től Papp Attila Istvánt bízta meg az ügyvezetői feladatok ellátásával. 

A napirendi pontok megvitatását követően a Polgármester tájékoztatta a képviselőket a járványhelyzettel kapcso-
latban megtett intézkedésekről, így többek között beszámolt a szükségessé vált rendkívüli szünetek elrendeléséről, 
a közétkeztetés folyamatos, házhozszállítással történő biztosításáról, az azt igénylő idősek részére a bevásárlás, 
gyógyszerkiváltás,  postai  befizetések  önkormányzati  megszervezéséről,  valamint a  mikepércsi  polgároknak 
juttatandó tisztító csomag beszerzéséről, az egészségügyi maszkvarrás megszervezéséről.

A Polgármester tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy előkészítés alatt áll egy veszélyhelyzeti alap létre-
hozása, mely a veszélyhelyzet során nehéz helyzetbe kerülők megsegítésére szolgálna. Az alap nagyságrendje 
függ a veszélyhelyzet alatti állami finanszírozás jövőbeni alakulásától. 

Végezetül tájékoztatta a képviselőket a település csapadékvízelvezető csatornahálózatának fejlesztésére kiírt 
nyílt közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokról. Összesen hat cég tett ajánlatot a kivitelezésre, de a leg-
olcsóbb ajánlat is nettó 33.821.758 forinttal meghaladja a rendelkezésre álló összeget, amely szükségessé teszi 
újabb eljárás előkészítését. 

Vida Gáborné
aljegyző

Mikepércsi 
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Veszélyhelyzet idején a települési önkormányzat Képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét a Polgármester gyakorolja

2020. március 27-én érkezett Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára és dr. György 
István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára által közösen kiadott állásfoglalás a 
polgármesterek veszélyhelyzetben gyakorolható feladat- és hatásköreivel kapcsolatban. Az állásfoglalás értel-
mében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény rendelkezései alapján sem a Képviselő-testület, sem a Bizottságok ülésének az önkormányzati törvény 
szerinti összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, 
a Képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. A veszélyhelyzet kihirdetése óta hozott tes-
tületi döntések érvényességéhez szükségessé vált a Polgármester utólagos jóváhagyása, amely természetesen 
megtörtént.

                                                                                                                               Dr. Vántus Tamás       7.
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A további járványveszély megelőzése érdekében 2020. március 17. óta a Polgármesteri Hi-
vatalban szünetel a személyes ügyfélszolgálat, a Wass Albert Kultúrház, Közösségi Ház és 
Könyvtár szintén bezárt

A kialakult járványveszély miatt bezárt a polgármesteri hivatal épülete, személyes ügyintézésre csak kiemelten 
fontos, halaszthatatlan esetekben – előzetes időpont egyeztetés után – van lehetőség. A korlátozás az önkormány-
zat pénztárára is vonatkozik, befizetések a zárva tartás időtartama alatt kizárólag átutalással teljesíthetők. 

Ezúton is kérjük a Tisztelt Mikepércsi Polgárokat, hogy ügyeiket telefonon vagy elektronikusan intézzék. 
A Polgármesteri Hivatal központi telefonszáma: 0652/398-101, központi e-mail címe: onkormanyzat@mike-
percs.hu. 

A Polgármesteri Hivatal részére postai küldeményt a 4271 Mikepércs, Óvoda u. 4. címre kell küldeni, vagy a 
személyesen hozott beadvány elhelyezhető a Polgármesteri Hivatal előtt kihelyezett postaládában is, ami na-
ponta kerül ürítésre. 

Hulladékgyűjtő zsák a hivatal nyitott előterében vásárolható a kihelyezett tájékoztatónak megfelelően.
A hirdetmények, kifüggesztések munkaidőben a nyitott előtérben továbbra is megtekinthetők. 
A családsegítő szolgálat a családlátogatásokat csak a legszükségesebb esetekre szorítja, tevékenységükben a 
telefonos kapcsolattartás kerül előtérbe.

2020. március 17. napján bezárt a Wass Albert Kultúrház, Közösségi Ház és Könyvtár is, nem látogatható sem a 
könyvtár, sem az IKSZT, törlésre került minden közösségi és kulturális rendezvény. 
A meghozott intézkedések révén számottevően csökkenthető a fertőzésveszély, biztosítható mind a polgárok, 
mind az intézményi dolgozók egészségének védelme.

Mikepércsi 
TÜKÖR ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Március 17-én bezárt a település bölcsődéje és óvodája

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzetre tekintettel elfogadott 45/2020. (III.14.) sz. Korm. rendeletben fel-
hatalmazást adott a települések polgármestereinek, hogy a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények 
vonatkozásában rendkívüli szünetet rendelhessenek el.

A mikepércsi gyermekek és a családok védelme érdekében – élve a jogszabályi felhatalmazással -  Tímár Zol-
tán polgármester a Mikepércsi Bölcsőde és a Csodavár Óvoda 2020. március 17. napjától történő bezárásáról, 
rendkívüli szünet elrendeléséről döntött.

A bezárás első hetében biztosításra került az ügyelet lehetősége minden olyan igénylő szülőnek, aki gyermeke 
elhelyezését más módon nem tudta biztosítani.  

Vida Gáborné
aljegyző

Szünetel a Derecskei Járási Hivatal Kormányablak Mikepércsen tartott ügyfélfogadása

A Derecskei Járási Hivatal 2020. március 16-án érkezett tájékoztatása szerint a településen az ügyfélfogadás 
technikai okok miatt előre nem látható ideig szünetel. Kérik, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampol-
gárok elsősorban a megújult magyarorszag.hu oldalon  elérhető  online  ügyintézési  lehetőségeket vegyék 
igénybe, továbbá valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem benyújtására e-papír szolgáltatás használatával. 
Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket. További in-
formációért kérjük, hívják az 54/795-006-os telefonszámot, vagy az ingyenesen hívható 1818-as Kormányzati 
Ügyfélvonalat.
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A kialakult járványügyi helyzet miatt a Kormány az iskolák 
bezárásáról döntött, így  2020. március 16-tól a Mikepércsi 
Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola zárva tart. Mikepércs Polgármestere saját hatáskörében 
döntött  a Mikepércsi Bölcsőde és a Csodavár Óvoda 2020. 
március 17. napjától történő bezárásáról.  A szülők egyik in-
tézményben  sem kérték egy gyermek esetében sem a gyer-
mekfelügyelet biztosítását. 

Az Önkormányzat azonban folyamatosan gondoskodik az 
otthon lévő gyermekek étkeztetéséről,  olyan módon, hogy 
2020. március 17-től minden igénybe vevő gyermek részére 
házhoz szállítja az ebédet. 

Azok a mikepércsi gyermekek, akik korábban nem a 
Mikepércsi Étkező-Konyháról vették igénybe az étkezést 
(mert például Debrecenbe jártak óvodába, általános-, vagy 
középiskolába és ott étkeztek), de az intézménybezárások 
miatt most itthon vannak, 2020. április 1-től ők is igényel-
hetik a gyermekétkezés kiszállítással történő biztosítását. 
(Eddig vendégétkezőként tudtuk részükre ezt biztosítani.) 
Továbbá az idősek egészségének megóvása érdekében  min-
den szociális étkezést igénybe vevő részére is kiszállítjuk az 
ebédet, azoknak is, akik eddig saját maguk vitték azt el az 
Étkező-Konyháról.

Arra a lakcímre, ahová az Önkormányzat gyermekétkezést 
vagy szociális étkezést biztosít kiszállítással, lehetőség van 
ugyanezen a lakcímen élő vendégétkezést igénylő részére 
is  az ebéd kiszállítására.  Egyéb esetben a vendégebédet az 
Étkező-Konyháról kell az igénylőnek elvinni. Helyben fo-
gyasztásra nincs lehetőség.

Az ebédet egyszer használatos műanyag dobozokban, négy 
gépjárművel szállítja ki az Önkormányzat. A kiszállításban 
óvodai dajkák és takarítók segítenek.  A higiéniai előírások 
maximális betartása érdekében az Önkormányzat 28.400 db 
egyszer használatos műanyag dobozt vásárolt, mert ezek 
használatával biztosított leginkább a fertőzés elkerülése.  Ez 
jelentős többletkiadással jár, továbbá a kiszállítás is, melyek 
költsége jelenleg az Önkormányzatra hárul.

Naponta átlagosan 300-320 ebéd kiszállítására kerül sor. 

A veszélyhelyzet ideje alatt az Önkormányzat 
kiszállítással biztosítja a gyermekétkeztetést  és a 
szociális étkeztetést 

Mikepércsi 
TÜKÖR ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az Étkező-Konyha kapacitása révén további igé-
nyeket is ki tudunk elégíteni.

Az Önkormányzat honlapján (www.mikepercs.
hu) megtalálhatóak a gyermekétkeztetés és a szo-
ciális  étkeztetés  igénybevételére vonatkozó nyom
tatványok. A vendégétkezés igénylésére nincs 
nyomtatvány, azt az etkeztetes@mikepercs.hu  e-
mailen egy hónapra előre leadott igénybejelentés 
alapján és  az étkeztetési  díj  előzetes  átutalása  a-
lapján lehet igénybe venni.
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  A térítési díjak befizetésére az alábbi számlaszámon van lehetőség:

A készpénzes térítési díjfizetés szüne-
tel, a térítési díj megfizetésére kizárólag 
átutalással van lehetőség.  

Gyermekétkeztetés, munkahelyi és ven-
dégétkezés térítési díjainak megfize-
tése:
Mikepércs Önkormányzat Étkező-
Konyha bankszámlaszáma: 60600046-
00441191

A Szociális étkezés térítési díjának 
megfizetése: 
Mikepércs Községi Önkormány-
zat bankszámlaszáma: 60600046-
11046594

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a befizető nevét és a vásárolt ételadagok számát.

Az étkeztetéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról tájékozódjon az Önkormányzat honlapján www.mikepercs.hu  
címen, telefonon a 06 52/398-111-es vagy a 06 52/398-101-es telefonszámon Nyulásziné Szombati Zsuzsanna 
ügyintézőnél, vagy e-mailben: az etkeztetes@mikepercs.hu e-mail címen.

Vida Gáborné
aljegyző

Mikepércsi 
TÜKÖR ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az Önkormányzat felhívással fordul a segítségre szoruló 70 éven felüli mikepércsi polgárokhoz. Kérjük, hogy 
a 70. életévüket betöltöttek lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket a saját védelmük érdekében ne hagyják el!

Önkormányzatunk igénybejelentés esetén segítséget nyújt az idős emberek ellátásának biztosításában.
A szolgáltatást telefonon a 30/729-8663-as telefonszámon, postai úton az Önkormányzat címére megküldött 
levélben, vagy elektronikusan a polgarmester@mikepercs.com e-mail címre küldött üzenetben lehet igényelni. 

Papíralapú bejelentő nyomtatvány – több hasznos információ mellett - a www.mikepercs.hu honlapon a „Pol-
gármesteri Hivatal” menüponton belül a „Letölthető dokumentumok, Ügyleírások” almenüben található.
A telefonszámon, a postai úton és az e-mailen túl az alábbi felületen is lehetőség van az olyan idősek bejelenté-
sére, akik segítségre szorulnak:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A Mikepércs Község Mobilapplikációjában a Koronavírus menüben folyamatosan tájékozódhatnak az aktuális 
helyzetről, és chat formájában további lehetőség nyílik a bejelentésre.

Kérünk Mindenkit, hogy együtt, összefogva segítsünk a járvány által különösen veszélyeztetett, 
70 év feletti mikepércsieknek!

Dr. Vántus Tamás 

Önkormányzatunk is részt vesz a településen élő idős emberek megsegítésében

 10.



2020 Április

Tisztítószer csomagot kaptak a mikepércsi családok

A járványveszély miatt kialakult veszélyhelyzetben 
kiemelt fontosságú a településen élő polgárok egészsé-
gének védelme, a családok terheinek enyhítése, amely-
re tekintettel az Önkormányzat – polgármesteri döntés 
eredményeként - természetbeni támogatásként tisztító-
szer csomagot biztosított minden mikepércsi háztartás 
részére.

2020. április 4-én közel 1700 db tisztítószer csomag 
került kiosztásra. A csomagban egy liter hypo, 2 darab 
szappan, két tekercs papírtörlő, egy pár gumikesztyű 
és egy darab szájmaszk, valamint egészségügyi témájú 
szórólapok kaptak helyet. A csomagok tartalmát az Ön-
kormányzat teljes egészében saját forrásból biztosította.
  
A csomagok összeállítását a Csodavár Óvoda és a Mike-
pércsi Bölcsőde dolgozói végezték, az osztásban rajtuk 
kívül az Önkormányzat dolgozói, a Képviselő-testület 
tagjai, valamint önkéntes segítők vettek részt. 

Köszönjük minden segítőnek, hogy tevékenységük-
kel hozzájárultak a csomagosztás gyors és szervezett 
végrehajtásához. Külön köszönjük a felajánlásokat! A 
varrógép felajánlásokat, az önkéntes varrónők áldozatos 
munkáját, akik szájmaszkokkal járultak hozzá az akció 
sikeréhez.

Kiss Sándorné
alpolgármester

Mikepércsi 
TÜKÖR ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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A KORONAVÍRUSRÓL

Mikepércsi 
TÜKÖR EGÉSZSÉGÜGY - VÉDEKEZÉS

A vírusok a baktériumoknál kisebb, aprócska szerves kristályok, melyek életjelenséget nem mutatnak, fénymik-
roszkóppal nem láthatók, csak elektronmikroszkóppal tanulmányozhatók. (Méretük 20-1500 nm között változik 
(nanométer (jele nm) - a méter milliárdod része (1·10−9 m). Nevük a latin vírus szóból ered, melynek jelentése: 
méreg. Több ezer vírusfaj létezik, melyek szerkezetük alapján ‘családokba’ oszthatók. Ezek egyike a koronavírus 
család. Felépítésükre jellemző, hogy kívülről egy tüskeszerű kiemelkedésekkel borított, zsíroldékony burok vesz 
körül egy belső, gömb alakú képletet, mely a vírus örökítő anyagát (genetikai állományát, jelen esetben RNS) 
tartalmazza. 
 

Számos képviselőjük létezik, melyek általában állatoknál (sertésekben, szarvasmarhákban, de akár macskák-
ban, kutyákban, denevérekben, egerekben, görényekben) okoznak légúti,- és gyomor-bélrendszeri gyulladással 
járó megbetegedéseket.  A vírusok genetikai állománya folyamatosan változik, és kialakult egy képviselőjük, 
mely képes az emberi szervezetet is megbetegíteni (COVID-19).  Ezek a vírusok – a baktériumokhoz hason-
lóan - folyamatosan itt vannak körülöttünk, várnak a megfelelő alkalomra, és ha lehet, támadásba kezdenek.  
A kórokozókkal történő találkozást nem kerülhetjük el.  A velük való küzdelmet szervezetünk immunrendszere 
végzi. A baktériumokkal szemben az antibiotikumok hatékony fegyverek, de a vírusfertőzésekkel szemben csak 
a megfelelő immunrendszerünkben bízhatunk. 
                                    
A vírussal való találkozásnak három lefolyása lehet.

- Tüskeszerű nyúlványaival a vírus megtapad ugyan az orr- és garatnyálkahártyán, de az immunrendszer ezt 
azonnal felismeri – hiszen ez a dolga - és elpusztítja azokat. Ilyenkor elpusztulnak a kórokozók, mielőtt meg-
betegíthettek volna minket. Ezt tünetmentes fertőzésnek hívjuk. A vírussal történő ‘találkozások’ döntő többsége 
így zajlik.
- Amennyiben nagy számban van jelen a kórokozó, vagy az immunrendszerünk nem elég éber, a táplálékkal és a 
légvétellel bejuthatnak az emésztőrendszerbe és a tüdőbe is. A gyomor és a belek falához, valamint az apró lég-
hólyagok felszínéhez kötődve megtapadnak, és genetikai állományukat bejuttatják a sejtekbe, és ezzel nevükhöz 
híven ’megmérgezik’ azokat. A sejtbe jutott vírusoknak egyetlen céljuk van: felhasználni a megtámadott sejt 
alkotóelemeit arra, hogy szaporodjanak, mivel erre önállóan képtelenek. Ilyenkor kialakul a megbetegedés, de 
akcióba lép az immunrendszer is, és jó esetben elpusztítja a kórokozókat és a beteg enyhe tüneteket követően 
meggyógyul. A betegséget okozó találkozások nagy része ilyen.
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- Ritkább esetben a vírusok nagyobb számban jutnak be a sejtekbe, és ott féktelen szaporodásba kezdenek. 
Ennek következtében a sejtek elpusztulnak, a vírusok kiszabadulnak belőlük és újabb sejteket támadnak meg. A 
szervezetben zajló küzdelem súlyos tüneteket, akár légzési elégtelenséget is okozhat. Főleg azokban az esetek-
ben lehet ilyen lefolyásra számítani, amikor a védekező rendszerünk nem megfelelően működik: pl. bizonyos 
gyógyszerek szedése, vagy egyéb súlyos (eddig akár nem is ismert) szervi megbetegedés egyidejű fennállása 
esetén.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy bennünk a vírus ne okozzon betegséget?   

Elsősorban figyeljünk arra, hogy minél kevesebb kórokozó juthasson egyidejűleg a szervezetünkbe:  
  
- Ne menjünk másokhoz túl közel, ugyanis nem tudhatjuk, hogy kiben mi (és leginkább hány vírus) lakik. 

- Ne dörzsöljük a szemünket, ne piszkáljuk az orrunkat és ne nyúljunk a szánkba, hiszen olyankor mi ma-
gunk juttatjuk a vírusokat a szervezetünkbe. Leginkább ennek elkerülésében segít egészségeseknél a védőmaszk 
viselése. 

 - Aki köhög és beteg, annak a védőmaszk használata kötelező!  
 - Viseljünk kesztyűt, ha bőrünk szennyeződésnek van kitéve - Mossunk alaposan kezet, főleg mielőtt az ar-
cunkhoz érnénk. (Hidratáló krémek használatáról se feledkezzünk meg, hiszen a túlzásba vitt kézfertőtlenítés is 
ártalmas lehet).  

- Próbáljuk az immunrendszerünket erősíteni, hogy adott esetben sikerrel vegye fel a küzdelmet a vírusokkal (és 
mint mondtam, a folyamatosan lesben álló egyéb kórokozókkal) szemben. Fogyasszunk minél több zöldséget 
és gyümölcsöt, valamint vitaminokat, melyekre ilyenkor nagyobb mértékben van szükségünk. Ne terheljük a 
szervezetünket túlzott tápanyagbevitellel, (dohányzással és nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztással), hiszen 
ezek feldolgozásában illetve a bejuttatott méreganyagok eltakarításában az immunrendszerünknek alapvető fe-
ladata van, és nem marad elegendő kapacitása a kórokozókkal való küzdelemhez. Mozogjunk sokat, hiszen a 
mozgás az egyik legfontosabb immunerősítő.

- Pihenjünk eleget, hiszen csak a nyugodt pihenés alatt tud a szervezetünk kellően regenerálódni.

A legjobb tehát, ha valóban otthon maradunk, és törődünk egy kicsit többet magunkkal és környezetünkkel is, 
hiszen a kiegyensúlyozott lelki harmónia mindennél fontosabb a megfelelő immunvédekezés szempontjából. 
Amennyiben minden erőfeszítés ellenére betegség tünetei jelentkeznek, a személyes érintkezés elkerülése cél-
jából továbbra is javasoljuk a már jól működő telefonos megkereséseket az alábbi telefonszámokon: 52/569-
002, 30/163-2474

Mindenkinek jó egészséget kívánok!    

dr. Molnár Gábor
háziorvos

A KORONAVÍRUSRÓL
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A gyermek és felnőtt háziorvosi ellátások veszélyhelyzet alatti rendje 

Mikepércsi 
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A koronavírus elleni védekezés, a járvány további terjedésének megakadályozása szükségessé tette különböző, 
a rendeléseket érintő óvintézkedések és korlátozások bevezetését, ennek keretében szükségessé vált az orvos-
betegtalálkozók számának csökkentése, a távkonzultációk előtérbe helyezése.

Rendelőben történő betegellátás a veszélyhelyzet időtartama alatt kizárólag előzetes telefonon történő időpont 
egyeztetést követően lehetséges (kivéve a közvetlen életveszély vagy tartós egészségkárosodás elhárítását).
Kérjük, hogy enyhe felső légúti tünetek, hasmenés, enyhe láz esetén maradjanak otthon és telefonon kérjenek 
segítséget.

A megnövekedett telefonhívások miatt kérjük legyenek türelemmel!

A gyermekorvosi váróteremben egyidejűleg csak egy beteg és egy hozzátartozó, a felnőtt háziorvosi váróban 
egyidejűleg legfeljebb 5 beteg tartózkodhat. A rendelőkben egyszerre csak egy beteg tartózkodhat. Mindenki 
számára kötelező a belépés után és a kilépés előtt a váróteremben kézfertőtlenítés a kihelyezett kézfertőtlenítővel.
Az ellátás nem tarthat tovább 10 percnél, csupán a legszükségesebb vizsgálatokra, kikérdezésre, terápiás javas-
latokra korlátozódik. Kérjük, készüljenek fel a következő kérdésekre: - mi a panasz, mióta tart, mit tett eddig, 
kivel érintkezett?

A vészhelyzet idején a betegek otthoni vizsgálatára csak szakmailag indokolt esetben van lehetőség.

Az egészségügyi dolgozók adminisztratív feladatot (igazolások, jogosítvány, közgyógy-igazolvány hosszabbí-
tása) nem végeznek, figyelemmel arra, hogy ezen okmányok automatikusan érvényben maradnak a járványügyi 
veszélyhelyzet alatt.

A rendelőkben receptkiadás nem történik. A receptírás elektronikus úton történik, a felírt gyógyszerek átvétele 
a beteg TAJ száma, saját személyazonosság igazolása mellett hozzátartozók számára is lehetséges. A beutalók 
kiadása telefonos egyeztetés alapján történik.

A hivatkozott intézkedések március közepe óta vannak érvényben. A tapasztalatok alapján a mikepércsiek fe-
gyelmezetten alkalmazkodtak a megváltozott eljárásrendhez, amelyet ezúton is köszönünk! Az óvintézkedések 
révén biztosítható mind az ellátásban részt vevő személyek, mind az ellátásra szorulók egészségének védelme, 
az alapellátási rendszer működésének tartós fenntarthatósága.   

dr. Vántus Tamás
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Változások a védőnői ellátás rendjében
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A kialakult járványhelyzet miatt a védőnői szolgálat működésében az alábbi változások léptek életbe:

A várandós gondozás tekintetében a személyes kapcsolattartás lecsökkent, de a minimum protokollok megvaló-
sítása továbbra is prioritást élvez (pl. először jelentkezők felvétele, vizsgálatokra irányítása, vérvételek, szülés 
előtti kelengye, baba fogadása, szoptatásra való felkészítés megbeszélése).

A családlátogatások csak indokolt esetben (pl. gyermekágyasoknál, veszélyeztetett várandósoknál) kerülnek 
megtartásra. Tanácsadás előzetes, telefonon történő időpontegyeztetést követően történhet. 

Kérjük, hogy az először jelentkező kismamák a Terhesgondozási könyv kitöltésére a 9-12. terhességi hét között 
feltétlenül jelentkezzenek. 

Az újszülött, csecsemő és kisgyermek gondozás esetében az életkorhoz kötött kötelező védőoltások rendjében 
nincsen változás. Az oltások beadását a szülő egyezteti a házi gyermekorvosával vagy védőnőjével. Az oltás 
beadására időpontegyeztetést követően kerül sor, amely során egyszerre csak egy szülő léphet be oltandó gyer-
mekével a védőnői tanácsadóba. 

A státuszvizsgálatok tekintetében a személyes kontaktust igénylő tanácsadás elmarad, helyette online és/vagy 
telefonos kapcsolattartás történik.

Kérjük a tisztelt szülőket és kismamákat, hogy a tanácsadásra érkezés alkalmával csak egészséges állapotban 
jelenjenek meg. Ha köhögést, hőemelkedést, lázat észlelnek, vagy olyan személlyel találkoztak, aki külföldön 
járt, háziorvosukkal, gyermekorvosukkal feltétlenül konzultáljanak. Tanácsadásra való érkezés során a Védőnői 
Szolgálathoz a belépés az Egészségház hátsó bejáratán történik (COOP bolt felől.) Belépést követően kérjük, 
hogy kezüket fertőtlenítsék a kihelyezett kézfertőtlenítővel. 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük. Minden kedves családnak kitartást és nagyon jó egészséget 
kívánunk. 

Baloghné Kádár Katalin   
Dr. Juhász Istvánné 
védőnők 
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A fogászati ellátás rendje a veszélyhelyzet alatt 

Mikepércsi 
TÜKÖR EGÉSZSÉGÜGY  - VÉDEKEZÉS

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel csak akut fogászati ellátás végezhető. 
Akut esetnek minősül:

    - a fogak baleseti sérülései, állcsont törés, vérzés
    - a fogból kiinduló gyulladás (mely tünete: fog harapásra fáj, éjszaka lüktetés)
    - tályog
    - a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest
    - állkapocs-ficam
    - illetve bármilyen fej-nyak régióban jelentkező fájdalom gyógyszeres fájdalom csillapítása (recept felírása)

Annak érdekében, hogy a váróhelyiségben egyszerre csak egy beteg tartózkodjon, és a kezelések között be 
lehessen tartani a megfelelő higiéniás protokollt (rendelő fertőtlenítése, szellőztetés), előzetes telefonos időpont 
egyeztetés javasolt! 

Telefonszám: 20/ 293-0756

Betegfogadási idő: H, Sz, P: 8-10,
                                  K, Cs: 16-18

A telefonos elérhetőség a rendelés teljes idejében biztosított.

Dr. Antal Zsuzsa
fogorvos
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BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL 
 

VIGYÁZAT: CSALÓK HÚZNAK HASZNOT AZ ÚJ 
KORONAVÍRUS-HELYZETBŐL 

Íme, a rendőrség tanácsai, hogy ne váljon a csalók áldozatává! 

Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus 
által terjesztett járvány miatt a sebészeti maszkok 
és más orvosi segédeszközök iránt 
megnövekedett a kereslet, és egyre nehezebb 
ezek beszerzése. Ezzel párhuzamosan 
megjelentek az olyan értékesítők, akik 
weboldalakon, közösségi oldalakon és e-mail 
címeken kínálják ezeket az árucikkeket 
megvételre. A gyanútlan vásárlók a megrendelés 
után azonban a terméket sem kapják kézhez, a 

pénzüket sem tudják visszaszerezni.  

Nemzetközi példák alapján a csalók telefonon is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg 
zajló egészségügyi válsághelyzetet, és klinikai vagy kórházi dolgozóknak kiadva magukat 
arra hivatkoznak, hogy a sértett hozzátartozója megfertőződött, az orvosi ellátásának 
költségeit viszont ki kell fizetni. 

Az elmúlt időszakban arra is volt példa a nagyvilágban, hogy a megtévesztett személy 
valamelyik országos vagy világszervezet nevében kapott e-mailt, amelyben valótlan, mégis 
hihetőnek tűnő állításokkal igazolva a személyes adatok, fizetéshez használt jelszavak, kódok 
megadására kérték, vagy éppen egy levélhez csatolt adathalász-fájl megnyitására utasították. 

Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat használják ki, amelyeket a COVID-19 
kelt az önmaguk és szeretteik egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges 
bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva becsapják. 

Mindig tartsa szem előtt, hogy: 

 ha a megbetegedés tüneteit észleli magán, forduljon telefonon keresztül a 
(házi)orvoshoz! A koronavírus fertőzés kimutatására szolgáló laboratóriumi 
vizsgálatot jelenleg kizárólag állami egészségügyi ellátó rendszerben végeznek; 

 a koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így 
az sem a gyógyászati segédeszközboltokban, sem telefonon vagy személyesen nem 
kapható; 

 a vásárlás módjától függetlenül ajánlott leellenőrizni az árut ajánló vállalat vagy 
személy valódiságát; 

 
 

 

 a csalók szándékosan megtévesztő, a valódihoz a megszólalásig hasonlító 
weboldalakat hoznak létre, ne kattintson rá; 

 vásárlás előtt mindig ellenőrizze a cég értékeléseit az interneten; 
 ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan csatolmányt, amely nem várt 

küldeményként, ismeretlen feladótól érkezett; 
 fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap, amelyben orvosi felszereléseket kínálnak, vagy 

egészségügyi vizsgálat címén személyes adatait kérik, a legálisan működő 
egészségügyi szervezetek általában nem így veszik fel a kapcsolatot a betegeikkel; 

 amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a rendőrséget, valamint 
a számlavezető bankját a későbbi kártalanítása érdekében! 

  
 Ahogy mindig, úgy most is fordítson fokozott figyelmet az idős hozzátartozóira, ismerőseire, 
és tájékoztassa őket a fentiekről! 

A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen: Tájékozódjon mindig hiteles forrásból! A 
https://koronavirus.gov.hu/ és a https://www.nnk.gov.hu/ weboldalakon minden információt 
megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban. 

 

(Forrás: police.hu) 
 

TEGYÜNK KÖZÖSEN BIZTONSÁGUNKÉRT!                                                           
                                                             

                                                                   
                                                                 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  
                                                                                    Bűnmegelőzési Osztály 
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 a csalók szándékosan megtévesztő, a valódihoz a megszólalásig hasonlító 
weboldalakat hoznak létre, ne kattintson rá; 

 vásárlás előtt mindig ellenőrizze a cég értékeléseit az interneten; 
 ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan csatolmányt, amely nem várt 

küldeményként, ismeretlen feladótól érkezett; 
 fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap, amelyben orvosi felszereléseket kínálnak, vagy 

egészségügyi vizsgálat címén személyes adatait kérik, a legálisan működő 
egészségügyi szervezetek általában nem így veszik fel a kapcsolatot a betegeikkel; 

 amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a rendőrséget, valamint 
a számlavezető bankját a későbbi kártalanítása érdekében! 

  
 Ahogy mindig, úgy most is fordítson fokozott figyelmet az idős hozzátartozóira, ismerőseire, 
és tájékoztassa őket a fentiekről! 

A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen: Tájékozódjon mindig hiteles forrásból! A 
https://koronavirus.gov.hu/ és a https://www.nnk.gov.hu/ weboldalakon minden információt 
megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban. 

 

(Forrás: police.hu) 
 

TEGYÜNK KÖZÖSEN BIZTONSÁGUNKÉRT!                                                           
                                                             

                                                                   
                                                                 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  
                                                                                    Bűnmegelőzési Osztály 
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Közel kétszáz millió forintot nyert az Önkormányzat a bölcsőde két csoportszobával 
történő bővítésére.

Önkormányzatunk 2019 májusában nyújtotta be pályázatát a 42 férőhelyes bölcsőde további két csoportszobával 
történő bővítésére. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott fejlesztési koncep-
ciót az irányító hatóság 195.500.611.-Ft támogatásban részesítette. 

A beruházás megvalósulásával további 28 férőhellyel bővül majd az intézménybe felvehető gyermeklétszám, 
amely várhatóan nagy segítséget nyújt majd a településen élő – szerencsére évről évre bővülő számú - kisgyer-
mekes családoknak.  

A tervezett fejlesztés az elkövetkező hónapokban – a támogató okirat megérkezését követően – kerül majd üte-
mezésre, a bővülő férőhelyek várhatóan legkorábban 2021 szeptemberétől állnak majd a kisgyermekes családok 
rendelkezésére.

Tímár Zoltán 
polgármester
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Megtartotta alakuló ülését a Debreceni Régió Együttműködési Tanács

Debrecenben évek óta Kelet-Európa legnagyobb iparfejlesztése zajlik, de ez nem elegendő a sikerhez. A beruházá-
sok Debrecen közigazgatási határán túl, 100 -120 km-es távolságban is éreztetik hatásukat, de a versenyképesség 
növeléséhez több területre kiterjedő együttműködési rendszer kialakítására van szükség. Jelenleg 20 környező 
és távolabbi település tett szándéknyilatkozatot az együttműködésre. Mikepércs Polgármestere és Képviselő-
testülete is kimondta csatlakozási szándékát a kezdeményezéshez. 

A világban ma már régiók versenyeznek egymással, ezért Debrecennek is szorosabbra kell fűznie a kapcsola-
tokat. Hazánkban is jellemző, hogy a nagyobb városokat körülvevő településgyűrűk népessége növekszik. Az 
ország is regionalizálódik. 

A Tanács célja az Észak-Alföldi-Régió versenyképességének növelése.  A Tanács a tervek szerint munkacsopor-
tokban dolgozik majd a közlekedés, az oktatás, a kultúra, a településüzemeltetés, a környezetvédelem, a turisz-
tika, a sport, az egészségügy, a szociális terület és természetesen a gazdaság területén. 

2020. áprilisa van. A fenti tudósítás óta nagyot változott velünk a világ..

Papp László, Debrecen Polgármestere a Tanács alakuló ülésén kijelentette:  „Szeretnék, ha nem alakulna ki sza-
kadék Debrecen és a környező települések között, mert ez hátráltatná a jövőt.”

A Tanács alakuló ülése 2020. február 26-án volt. Ma már a koronavírus okozta gazdasági leállás, a világ leál-
lásával küzdünk. Sok embernek változott meg örökre az élete, sok település fordítja most a védekezésre, az 
egészségügyre az egyébként másra tervezett forintjait. Reméljük, hogy Debrecen tervei az új helyzetben is 
megvalósulnak, nem írja át őket a jelenlegi helyzet. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy Debrecen a maga 
gazdasági erejével nem hagyja magára azokat a településeket, amelyek az utolsó tartalékaikat élik most fel...

Dienes Zoltán

Mikepércsi 
TÜKÖR ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Március 15.  Rendkívüli önkormányzati megemlékezés. 

Mikepércsi 
TÜKÖR ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Rendhagyó megemlékezést tartott az Önkormányzat a forradalom és szabadságharc évfordulóján,
március 15-én.
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Fél évszázadon át együtt 
jóban-rosszban, szeretetben

Mikepércsi 
TÜKÖR KÖSZÖNTÉS

“Ötven éve! Emlékszel, kedvesem?
Meghatott szívvel esküvőre vártunk,
Lelkünkben lángolt tiszta érzelem,

Úgy hittük, nincs boldogabb pár nálunk.”

Fene József és Kelemen Róza köszöntése 50 éves házassági évfordulójuk alkalmából

Hatalmas virágcsokorral, tiszteletteli szeretettel összeállított ajándékcsomaggal és az ünnepelteket a fenti 
megható idézettel köszöntő emléklappal kedveskedett önkormányzatunk küldöttsége a házasságkötésük ötven 
éves évfordulóját a közelmúltban 
ünneplő Fene Jóska bácsit és fele-
ségét, Rózsika nénit.
Tímár Zoltán, községünk pol-
gármestere már első szavaival 
jelezte, hogy most nem csak a 
városvezetést, hanem a település 
minden egyes lakosát képviseli e 
jeles alkalomkor:
- “Rózsika néni, Jóska bácsi, 
a Jóisten megadta, hogy ötven 
esztendőt ért el békességben, 
szeretetben a házasságuk. Enged-
jék meg, hogy Mikepércs község 
minden polgára nevében, közel 
ötezren vagyunk, vagy talán egy 
kicsivel többen is, nagyon jó egész-
séget kívánjak és hosszú boldog 
évtizedeket, amit ugyanígy, ebben a 
szeretetben töltsenek el, és adjon a 
Jósten hozzá egészséget mind a kettőjüknek.” 
- “Mindenki elérheti az ötvenet, ha akarja”- mosolygott huncutan Rózsika néni, miközben vázát keresett a hatal-
mas csokornak. Innentől Jóska bácsi ragadta magához a szót, felidézve az évforduló napját, az esküvőt, a múlt 
szép és sötét emlékeit: 
- “December huszadikán, mikor volt az évfordulónk, akkor jöttem haza a kórházból csípőprotézis beültetésről. 
Addigra nagyon fájt már, de mikor kitoltak a műtőből tünetmentes lettem. Ez még egy újabb nagy öröm volt az 
évforduló mellett. 16-án műtöttek, 20-án elengedtek. Vasárnap csinált anyuka ebédet, mikor a gyerekek is haza-
jöttek.”
Három gyermekkel áldotta meg a Jóisten a házasságukat. A legidősebb, Ibolya ötven éves lesz október 20-án 
- mondják szeretetteli szomorúsággal -, ő beteg, nyolc hónapra született, 2000 grammal, sajnos nem tudott meg-
tanulni beszélni se. Józsika öt évvel utána, Editke meg rá két évre született, 1977-ben. Józsi épületasztalos lett, 
itt lakik velük, Edóka meg ruhaipari technikus, Derecskén él a családjával. Két fiúunoka van, Lalika a nagyobb, 
Ádám a kicsi. 
- “Nekünk hamar bele kellett kóstolni a mezőgazdaságba az ötvenes évek nehéz világában - folytatta Jóska bácsi 
az emlékek közti tallózást -, én tíz éves koromban mondtam apámnak, hogy nekem is tegyen oda egy kiskapát. 
Addig apám, Gizus meg Ernő bátyám, úgy mentek hárman,  én meg lennék a negyedik. Így  nyolc sor tengerit 
kapáltunk meg, amíg egyet kerültünk, egy napba meg több kerülés is belefért. Én eleinte bátortalanabbul kapál-
tam. Apám nagy ember volt, magas, nézett lefele rám örömmel is meg sajgó szívvel is, hogy mit akar ez a tíz éves 
gyermek, de utána meg biztatott. Eleinte bátortalan voltam, nem vágtam ki a kis muhart vagy repcét a tengeri 
töviből, csak lehajoltam és kihúztam, de a nővérem meg a bátyám azt mondta, hogy nem kell minden kis tőhöz 
lehajolni, majd ha gazoljuk, kivágjuk. Ám nekem jobban esett így, örült neki apám is. Hatvanban már arattam 
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TÜKÖR

Pistával, és azóta se álltam ki a munkából. Közben az iskolát is végezni kellett. Ha reggel mentünk iskolába, 
akkor harangszókor indultunk a mezőre, ha délután mentünk iskolába, akkor hajnalban mentünk a földre, 
délben hazajöttünk, adtunk a csirkének, ettünk, fél egykor indultunk, nem unatkoztunk sose.  Olyan tizenkét 
éves voltam, amikor anyámmal először uborkát vetettünk,  apámék mentek ki a földre kapálni meg gazolni, én 
meg vaskerekű talicskával toszítottam be az ugorkát a földről ide a pincébe, a katolikus templom alá. Nem volt 
még járda, homokba kellett tolni, a szekérvágásba. Sok mindent átéltünk.  Iskolából engem Szakács igazgató 
úr a mezőgazdasági technikumba, Pallagra ajánlott, mert jó tanuló voltam, osztálymásodik, Bújdosó Ica után. 
De abban a helyzetben nem tudta az ember mit csináljon. Ernő bátyám is, a nővérem is azt kérdezték, tán 
ugrómókus akarsz lenni? Október 23-án kitört a forradalom, én meg nem mentem beiratkozni, hiába küldték 
a felszólítót, mert nem tudtuk, milyen világ lesz.  Hatvan őszén meg az egész falut beverték akarata ellenére a 
tsz-be. Váltig nem akartuk, de egy fecske nem csinált nyarat.
Na, hogy ne keverjem: 56 őszén végeztük a nyolcadikat, mind a ketten a mamával, mert egyidősek vagyunk, 
negyvenkettesek. Akkor még rá se néztünk egymásra, csak később, amikor már olyan korba kerültünk.”
- “Igazából úgy kerültünk közel egymáshoz, - veszi át a szót egy gondolatra Rózsika néni -, hogy  heten vol-
tunk testvérek, a bátyám meg Jóska együtt traktoroztak, sokat járt hozzánk. Tetszett már akkor is.”
- “Volt sok rossz dolog – folytatja gondolatainak szavakba öntését Jóska bácsi -, de azért olyan világ volt akkor, 
hogy a fiatalok, amikor házasodtak, a menyasszonytáncból kaptak 8-10.000 forintot, akkor még jó pénznek 
számított, hat- nyolc ezerért lehetett egy hold földet megvenni, ha bevetették uborkával,  meg vett egy kis lovat 
meg egy kis használt szekeret az új pár, akkor egy hold földből annyit ki tudott árulni, hogy ősszel már tudtak 
egy kis házat venni.”
- “A mi esküvőnkre vissza lehet emlékezni! – mondja Rózsika néni. – 69. december 20-a, szombat volt, de 
milyen idő! Esett, fújt, pustolt, fagyott, havazott, havas eső esett, volt ott abban minden. Alig tudtunk felmenni 
az esküvőre, borzasztó idő volt.” 
- “Vida János bácsi volt a menyasszonyos háznál a pörköltfőző mester – veszi vissza a szót a ház ura. -, azt me-
sélte az üst egyik felében főtt a pörkölt, a másikban fagyott. Sátor volt az udvaron, azt is szétcibálta a szél, sose 
fogjuk elfelejteni. Két év múlva a Rózsika Juci húgának esküvőjén Gáspár Jóskával ugyanazt az időt fogták ki! 
A miénk hagyományos lagzi volt, egy marhát vágtunk közösen, felét elküldtük apósomékhoz, ott pörkölt lett 
belőle, itt meg pörkölt is, töltött káposzta is, csigaleves is. Volt minden, csigacsináló is, előző vasárnap. A fiús 
háznál, itt a szobákban gyűltek össze a vőfi felhívására a női személyek, a konyhában meg a tésztákat gyúrták 
meg a tésztagyúró asszonyok. Olyan jó felkorúak voltak, akik már jobban tudták a dolgok csínyját, mint a 
menyasszonynak valók. A mi lányunkat is, a kicsit, Editkét már tíz éves korában megtanította anyuka, hogy 
hogy gyúrja a tésztát, meg hogy nyújtsa. Azt mondták a régi öregek, annak aki idejött Mikepércsre,  hogy aki 
itt nem él meg, az lemehet a Földről, seholse fog. Közel volt Debrecen, tyúkot, ugorkát, mindenféle terményt 
könnyű volt bevinni, jó áron eladni, még ha gyalog is kellett annak bemenni, aki nem költött vonatra.  Később 
meg indultak fapados buszok, kofaautónak hívtuk. Akkoriban mindent el lehetett adni, nem úgy, mint most.”
- “Jóska mindig mondja a magáét, - használja ki a lélegzetvételnyi szünetet szerető mosollyal Rózsika néni -, 
nemigen marad a szó az asszonynál. Én azt mondom, ebben az ötven évben volt jó is, rossz is, mindenfélefajta. 
Jó, hogy megismerkedtünk, összeházasodtunk, hogy jól vagyunk, hálistennek, még mindig sokat dolgozunk 
mind a ketten. Jó volt a gyerekek születése, jó volt nyugdíjba menni. Nekem nincsen szakmám, de egész 
életemben dolgoztam. Harminc évig eljártam, kétkezi munkás voltam, utána meg elmentem Debrecenbe  a 
rendőrségre takarítani. Utána nyugdíjba jöttem, gondját viseltem az anyósomnak meg a férjem nagybátyjának 
is. Nehéz volt minden, de jó volt. Apja úgy járt dolgozni, hogy reggel elment, két óráig dolgozott, én meg 
egyig, hazajöttünk, ettünk valamit, utána mentünk ki a földre, gyerünk tovább, estig. Amikor összekerültünk 
megkaptuk ezt a kis földet, kevés volt a pénz, sok a fizetnivaló, retkeztünk. Elhordtuk Miskolcra, mert Debre-
cenben két forintot adtak a retekért, Miskolcon meg tizenötöt, nem mindegy. Mindig nehéz volt, mert mindig 
menni kellett. Volt, hogy éjfélkor kimostam, addig apja aludt, aztán felébresztettem, indultunk Miskolcra. A 
legfontosabb az életben a szeretet meg az egészség, ha ezek nincsenek, akkor semmi sincs. Nekem volt már 
több infarktusom, de nem változtatnék semmit, ha lehetne, ugyanígy dolgoznám végig az életemet újra.”
 Csatlakozva polgármester úr jókívánságaihoz ezúton is kívánunk még hosszú, boldog, szeretetben 
eltöltött évtizedeket az ünnepelteknek.

Dienes Zoltán

Fél évszázadon át együtt jóban-rosszban, szeretetben
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Farsang a bölcsődében

NAPSUGÁR BÖLCSŐDE

Közösen a családokkal 2020.02.21-én délu-
tán vidám hangulatban búcsúztattuk a telet. A 
jelmezes kisgyermekek, szülők és testvérek, 
kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák ötlete-
sebbnél-ötletesebb jelmezekkel kápráztattak el 
mindenkit. Bemutatkozott Pán Péter, Rendőr, 
Elza hercegnő, Tök Úrfi, és még sorolhatnám az 
öltözetek tárházát. A farsangi délutánt már hetek-
kel előtte megelőzte a mulatságra való felkészü-
lés. Énekeltünk, verseltünk, a csoportszoba 
díszítése vidám színekkel, álarcokkal, szemü-
vegekkel, színes szalagokkal készült. A gyerekek 
és kisgyermeknevelők együtt díszítették, ragasz-
tották  az előre  kivágott  álarcokat  és  szemüve-
geket, majd együtt helyezték el az aulába és ezzel 
tették hangulatossá.
Nem maradhatott el a farsangi fánk sem, amiről a 
főzőkonyha dolgozói gondoskodtak. Köszönjük. 
Együtt fogyasztottuk el a fánkot és a szülők által 
hozott gyümölcsöt és ropogtatnivalót. Izgatot-
tan várták a családok a tombola szelvények ki-
húzását és örömmel vették át a meglepetés nye-
reményeket.
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Készüljünk együtt a Húsvétra. Szeretnénk az 
otthon töltött időre ötletekkel színesíteni a 
húsvéti készülődést.
 
A fiúknak locsolóverset ajánlunk
„Piros tojás, fehér nyuszi
Locsolásért jár két puszi.”
 
„Ákom-bákom berkenye,
Szagos húsvét reggele.
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot.”
 
A lányok piros tojást készíthetnek a locsolóknak. 
Az alapanyag piros, de lehet több fajta színű kartonból kivágott 
tojásforma, tempera vagy vízfesték és szivacs.
A festékbe mártott szivaccsal nyomot hagynak a tojásokon.
Nagyon egyszerű a boltban vásárolt színes húsvéti tésztaformák, 
amit együtt közösen felfűzhettek műanyag fűzőszálra.
 
„Gyere tavasz, várva várlak….”
Szeretnénk ajánlani nektek tavaszi verseket, amit a gyermekekkel 
együtt közösen otthon elmondhattok.

Zelk Zoltán: Tavaszi dal

Egy, kettő, három, négy,
kis őzike, hová mégy?
-Elég, hogyha tudom én:
tavasz elé futok én!

Egy, kettő, három, négy,
te kis nyuszi, hová mégy?
– Se erdőbe, se rétre:
a szép tavasz elébe!

Egy, kettő, három, négy,
te kis madár, vígan légy:
olyan szép dalt daloljál,
szebb legyen a tavasznál!

Kedves Családok!

Kedves Szülők!
 
Az idei évben a Bölcsődei felvételi kérelmek a fennálló járványügyi helyzetre tekintettel a megszokottól eltérően 
nem személyesen kerülnek kiosztásra, hanem 2020. április 20-tól letölthetők a www.mikepercs.hu oldalról.
A kitöltött kérelmeket és a szükséges igazolásokat kérjük, hogy szintén elektronikus formában küldjék vissza 
a bolcsode@mikepercs.hu e-mail címre.

Üdvözlettel,
Dudás Gyöngyike
Intézményvezető

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNNAK
A NAPSUGÁR BÖLCSÖDE DOLGOZÓI!

Énekelhettek együtt:
Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom
Minden madár társat választ, virágom, virágom

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom

Zöld pántlika könnyű gúnya, virágom, virágom
Mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom

De a fátyol nehéz gúnya, virágom, virágom
Mert azt a bú földig húzza, virágom, virágom.

NAPSUGÁR BÖLCSŐDE
Mikepércsi 
TÜKÖR

 

– Se erdőbe, se rétre: 
a szép tavasz elébe! 

Egy, kettő, három, négy, 
te kis madár, vígan légy: 
olyan szép dalt daloljál, 
szebb legyen a tavasznál! 

Énekelhettek együtt: 
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Minden madár társat választ, virágom, virágom 
 
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom 
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom 
 
Zöld pántlika könnyű gúnya, virágom, virágom 
Mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom 
 
De a fátyol nehéz gúnya, virágom, virágom 
Mert azt a bú földig húzza, virágom, virágom. 

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNNAK 

A NAPSUGÁR BÖLCSÖDE DOLGOZÓI! 
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A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsang a 
vidám összejövetelek időszaka.  Óvodánkban ezek 
igencsak mozgalmas hetek: vidám színekbe öltöz-
tetjük csoportjainkat, ötletes farsangi játékokat, 
díszeket, álarcokat készítünk. Ilyenkor már minden 
gyermek nagyban töri a fejét, hogy milyen jelmezbe 
bújjon az idén.

 A hét jól indult, hiszen egy bűvészbemutató pör-
gette fel az amúgy is széles jókedvünket. Ebből az 
időszakból idén sem  maradhatott ki a  télűző  kisze
báb égetés és bohóctorna. Szokásainkhoz és hagyo-
mányainkhoz híven idén is a hét csúcspontja a far-
sangi mulatozás volt. Volt itt minden mi szem szájnak 
ingere: vidám mókázás, játék, versengés és vidám, 
táncos mulatság.

Ez a nap a jelmezekről, a jó hangulatról, a sütizésről, 
a táncról, a játékokról és a bolondozásról szólt, me-
lyet a csoportok közös tánca zárt le, ahol mindenki 
megmutathatta, hogy kinek is öltözött az idén. 
Jövőre folytatjuk…

Varga Beáta 
óvodapedagógus

CSODAVÁR ÓVODA

Mikepércsi 
TÜKÖR INTÉZMÉNYI HÍREK

Farsang – a vigasság és a bolondozás ideje! 
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Farsang – a vigasság és a bolondozás ideje! 

Az új koronavírus járvány terjedésének lassítása érdekében Tímár Zoltán polgármester úr a mikepércsi Cso-
davár Óvoda bezárása mellett döntött. 2020.03.17-től határozatlan időre az óvodás gyermekek is otthonaik-
ban töltik napjaikat. Nagy terhet ró ez a szülőkre, akik iskolás gyermekeiket is segítik az otthoni tanulásban.
 
Az óvodapedagógusok nem tétlenkedtek eddig. Online értekezleteket tartva igyekeztek egy olyan közös 
módszertant kidolgozni, amivel ezután is segítik óvodásaink fejlődését. Az óvodai csoportok saját facebook 
csoportjukon keresztül kapják meg az évszakhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó fejlesztő játékos feladatokat, 
játék és kreatív ötleteket, feladatlapokat, színezőket, meséket és verseket.  Ezeken a csoportokon belül a 
szülők is megoszthatják egymással ötleteiket, tapasztalataikat. Ilyen módon tartják az óvó nénik a kapcso-
latot a szülőkkel és gyerekekkel, hogy minél vidámabban és hasznosabban teljen ez a kényszer otthonlét. 

Mindenki számára új ez a helyzet, de egymásra odafigyelve, egymást segítve könnyebben telnek a következő 
napok, hetek. Reméljük mielőbb újra találkozhatunk!

Rácz Gabriella
m.b. óvodavezető

Óvoda rendhagyó módon
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Az 1848-as forradalom és szabadságharcról ebben az évben is megemlékeztek a mikepércsi óvodások.  

A játékosság elvét követve, képeskönyvek nézegetése közben a gyerekek megismerkedtek a magyar huszárokkal, 
fegyvereikkel, öltözékükkel, a nemzeti jelképekkel és a szabadság fontosabb eseményeivel. Kreatív műhelyekben 
készültek a nemzeti ünnephez tartozó jelképek: zászlók, kokárdák, szélforgók, virágok, madarak.

Március 14-én minden gyerek kokárdával, jött az óvodába. A délelőtt folyamán rendhagyó módon emlékez-
tek meg a csoportokban a gyerekek a forradalom kitöréséről a hét folyamán tanult versekkel és dalokkal. Ezt 
követően az elkészített alkotásokkal néhány csoport kilátogatott az 1848-as Emlékműhöz.

Gyönyörű Margit
Óvodapedagógus
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2020. 02.14-én délután jókedvű, színes jelmezbe öltözött alsó tago-
zatos diákok töltötték meg  tornatermünket, hogy elűzzék végleg a 
búskomor telet. Hagyományainkhoz híven farsangi vigalom vette 
kezdetét. Volt itt boszorkány, angyal, varázsló, indián és számos 
ötletes jelmezbe öltözött farsangoló. A hangulat előkészítéséről 
a mazsorettes lányok gondoskodtak egy kis bemutatóval. Ezt 
követően a 2.a és 2.b osztály tanulói elevenítették fel a farsangi 
néphagyomány névcsúfoló rigmusait, melyen mindannyian jókat 
derültünk. Majd fergeteges osztálybuli keretében ropták a táncot és 
űzték el remélhetőleg végleg a telet a gyerekek.

Ahogy befejeződött az alsósok farsangja, kezdetét vette a felsősök 
rendezvénye is. Jelmezverseny, majd kiadós tánc 
következett, ami után izgalmas tombolasorso-
lásra került sor. Végül hatalmas bulit csaptak a 
jelenlévők és élményekkel telve tértek haza. 

Farsang 

Mikepércsi 
TÜKÖR

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTÉZMÉNYI HÍREK
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Március 15-i ünnepség
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról való megemlékezéshez kapcsolódó iskolai ünnepélyt rendhagyó 
módon tartottuk meg. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a 6. évfolyamosok műsorát már március 12-én 
videóra rögzítettük, és pénteken délelőtt azt nézték meg a gyerekek az osztályban. 

Gratulálok minden szereplőnek. Köszönöm az osztályfőnököknek, Kovácsné Bíró Annamáriának és Marinó Sán-
dornak, valamint Török Gergely néptáncpedagógusnak a  műsor összeállítását és betanítását. Gratulálok, mert a 
műsor ebben a digitális megjelenésben is méltó volt a Nemzeti Ünnephez.
Az ünnepi műsorról készült videó itt érhető el:
http://www.mikepercs.hu/hirek/mikepercsi-hunyadi-janos-altalanos-iskola-es-ami-2020-marcius-15-megemle-
kezes-foprobaja

Mikepércsi 
TÜKÖR HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Az országunkban kialakult szükséghelyzet az iskolánkban folyó oktatást is átírta. Mint minden közoktatási intéz-
mény tanárai, a mi pedagógusaink is alkalmazkodtak a változáshoz, és a digitális oktatás használatában mélyültek 
el. Nagyszerű munkájuknak köszönhetően már az első naptól kezdve használatba vették az e-Kréta felületét a tana-
nyagok átadásához. Természetesen, mint minden új dolgot, a digitális oktatást is a gyakorlati megvalósítás révén 
lehet fejleszteni, így mi is az első hét tapasztalatai alapján hoztuk meg a következő döntésünket:

 A digitális oktatás segítésére március 25-től bevezetésre kerül iskolánkban minden osztály számára az Edmo-
do nevű osztálymenedzselő rendszer. A választott rendszer nagymértékben megkönnyíti a diákok, a tanárok és a 
szülők teendőit egyaránt. Az volt a cél, hogy a kialakult helyzetben a lehető legnagyobb segítséget tudjuk nyújtani 
diákjaink számára, és ehhez szükségesnek éreztük a KRÉTA-rendszer kibővítését az Edmodo alkalmazással. A 
KRÉTA-rendszerben a továbbiakban is elérhetőek lesznek a tananyagok, házi feladatok, azonban a digitális tanu-
lást segítő oktatási anyagokat az Edmodo rendszerben fogják elérni a diákok. A számonkérések, házi feladatok, 
és beadandó dolgozatok beadását, feltöltését, kapcsolattartást a tanárokkal szintén ezen az új rendszeren keresztül 
tudják majd elvégezni. A rendszer használata nem jelent többletmunkát senki számára sem. A diák és tanár a hagyo-
mányos oktatás során is bement a terembe, ahol az óra zajlott, és ezt követően adminisztrált a KRÉTA-rendszerben. 
A helyzet most annyiban változott, hogy a hagyományos tantermet felváltotta egy virtuális osztályterem, ahol a 
diákok a délelőttöt töltik. A rendszer könnyen használható, átlátható, és telefonról vagy tabletről is teljes értékűen 
használható, így nem szükséges a számítógép elé ülni. A többgyerekes családokban tapasztalataink szerint prob-
lémát jelentenek, ha a felületek csak asztali számítógépről vagy laptopról használhatók teljes értékűen. A tanulók és 
szüleik könnyen nyomon tudják követni a saját, illetve  gyermekük teljesítményét.
A digitális oktatás bevezetése mindenki számára új kihívást jelent, de az első hét tapasztalatai azt mutatják, hogy nem-
csak iskolánk pedagógusai, hanem a gyerekek és szüleik is jelesre vizsgáztak nemcsak alkalmazkodóképességből, 
hanem szorgalomból és türelemből is. Köszönjük mindenki támogató hozzáállását ebben a nem mindennapi hely-
zetben!

Fejérné Juhász Mónika
intézményvezető

Digitális oktatás
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OM azonosító: 201255 
Cím: 4271 Mikepércs, Nagyváradi u. 1.  

Tel/Fax: 52-610-602 
E-mail: mikepercsihunyadi@gmail.com 

Tájékoztatás az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozásról 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az 
általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi 
erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik. 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással 
kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el! 

• Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes 
általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék 
megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan 
megtörténik.  

• Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési 
kérelmet a kiválasztott iskolába. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását 
lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, 
amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.   

A beiratkozás szakaszai: 

A beiratkozás két szakaszban történik: 

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 06. 00:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra 
között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik 

• nem állami fenntartású általános iskolába,  
vagy  

• állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják 
gyermeküket beíratni.  

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja 
meg. 

Tájékoztató levél szülőknek

Mikepércsi 
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2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 00:00 óra és 2020. május 15. 24:00 
óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos 
ügyintézésüket, akik gyermeküket: 

• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek 
lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola  1

• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános 
iskolába  kívánják beíratni.  2

1-2 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a 
kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a 
tartózkodási helye. 

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, 
tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első 
szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban 
szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes 
képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. 
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes 
általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI 
határozata 2. d) pontja szerint].  
Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános 
iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett 
általános iskolával. 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek 
bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/2021-es tanév első 
napján történik meg. 

• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány  
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya  
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány  
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése 
úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az 
intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, 
személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi 

Mikepércsi 
TÜKÖR HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM azonosító: 201255 
Cím: 4271 Mikepércs, Nagyváradi u. 1.  

Tel/Fax: 52-610-602 
E-mail: mikepercsihunyadi@gmail.com 

Tájékoztatás az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozásról 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az 
általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi 
erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik. 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással 
kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el! 

• Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes 
általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék 
megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan 
megtörténik.  

• Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési 
kérelmet a kiválasztott iskolába. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását 
lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, 
amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.   

A beiratkozás szakaszai: 

A beiratkozás két szakaszban történik: 

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 06. 00:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra 
között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik 

• nem állami fenntartású általános iskolába,  
vagy  

• állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják 
gyermeküket beíratni.  

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja 
meg. 
1-2
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ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén 
az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor. 

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó 
nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok 
megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel 
tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyom-
tatványokat az intézmény biztosítja. 

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a 
beiratkozás folyamatának ügyintézésére!  

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a 
köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, 
hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel 
összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.  

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség!  
(A benyújtásra második szakaszban van lehetőség előzetesen – e-mailben vagy telefonon – 
egyeztetett időpontban.) 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második 
szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét! 

Megkérem azon szülőket, akik a második szakaszban élni szeretnének azzal a lehetőséggel, 
hogy a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába 
íratják gyermeküket, akkor előzetesen jelezzék azt a mikepercsihunyadi@gmail.com e-mail 
címre küldött levelükkel. 

Az e-mailben kérem, írják meg gyermekük nevét, születési helyét és idejét, édesanyja nevét, 
lakcímét, elérhetőségét és jelenlegi óvodáját, hogy előzetesen tervezni tudjunk a leendő első 
osztályosok létszámával. 

Fontos, hogy ez a levél csak előzetes jelzés értékű, így nem helyettesíti a körzetes 
gyermek szándék megerősítését és az eltérő körzetből érkező gyermek jelzési 
kötelezettségét a folyamat során!  

Köszönöm az együttműködésüket. 

Amennyiben további kérdésük van az eljárással kapcsolatban, azt a 06-52-610-602 
telefonszámon, ill. a mikepercsihunyadi@gmail.com címre várom. 

Mikepércs, 2020. április 03. 
Fejérné Juhász Mónika 

intézményvezető 

Mikepércsi 
TÜKÖR HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Társas Klub, otthoni társasozás

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

„Társasozzunk együtt, mert társasozni jó!”

A járványügyi helyzetre való tekintettel könyvtári szolgáltatásaink előre nem látható ideig szünetelnek, 
de számos olvasnivaló elérhető virtuálisan is az alábbi két helyen: 
Digitális Irodalmi Akadémia http://pim.hu/hu/dia    I    Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu)

A könyvtár elérhetőségei: 
mikepercs.konyvtar@gmail.com,  konyvtar@mikepercs.hu   Tel.:+36/30-178-7542
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje mindenki 
számára automatikusan meghosszabbodik az újranyitás napjáig!
Kovácsné Diós Emese

WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Mikepércsi 
TÜKÖR

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.  Fotók: www.freepik.com, www.pexels.com

Hirdetés: A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését: féloldal terjedelemben: 10.000 Ft, negyedoldal terjedelem-
ben: 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 sze-
mély megtagadhatja. 
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Mikepércsi 
TÜKÖR

A koronavírus-helyzetre való tekintettel a kormány által kihirdetett intézkedések figyelembevételével, az Önök és munka-
társaink egészségének megóvása érdekében a Közösségi Ház tevékenysége 2020. március 17-től szünetel. Valamennyi 
programunk és kulturális rendezvényünk előre nem látható ideig elmarad. 

Azonban, hogy a községünk addig se maradjon programok nélkül,  elindítunk egy közösségi oldalt a facebookon, amin 
majd folyamatosan jelentkezünk újabb és újabb játékokkal és kikapcsolódási lehetőségekkel, Továbbá folyamatosan 
elérhetőek leszünk és várjuk ötleteiket, kérdéseiket. 

A TOVÁBBIAKBAN A KÖZÖSSI HÁZ ELÉRHETŐ MUNKAIDŐBEN, 
E-MAILBEN  VAGY  TELEFONON

WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ
Zahorján Mária Tel.: 06 70/683-3268, 06 52/803-188, e-mail: iksztmikepercs@gmail.com
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Eladó Mikepércs, Vénszőlőskert I. dűlőben kb. 
1800 m2 –es telek, 3 szobás, konyhás, fürdőszobás, 
előszobás, központi fűtésses házzal. Víz, villany gáz, 
bekötve. Egy különálló kis ház az udvarban. Csere is 
érdekel Balmazújvárosi ingatlanra. 
Irányár: 8,5 m Ft  Az ár alkuképes. 
Érd.: 70/312-8374, 20/932-0329

Háztartási és ipari varrógépek javítását vállalom 
garanciával. Ingyenes hiba megállapítás, áraján-
lat! Továbbá ollók élezését vállalom. Folyamatosan 
kaphatóak szervizelt táskavarrógépek.
Érdeklődni: Dandé István 
Mikepércs, Dózsa György utca 18. 
06-52/387-384, 06-20/929-2710

Víz- Gáz- Fűtésszerelést, javítást, karbantartást és 
burkoló munkákat vállalok. Érd.: 06 30/857-25-95

Eladó: Elektromos moped négykerekű, egy éves, 
megkímélt állapotban. 180.000 Ft.  Karancs palackos 
gáztűzhely 15.000 Ft. Dupla kerekű Honda rotációs 
kapa utánfutóval 5,5 lóerős 120.000 Ft. 50 m3 –es ro-
bogó 60.000 Ft. Műbőr huzatos kétszemélyes kanapé 
20.000 Ft. Tükrös, kétajtós, fiókos előszobaszekrény 
25.000 Ft. Érd.: 20/279-2956

Szobakerékpár és házilag oltott mész eladó.
Érd.: Szabó Lajos, Mikepércs, Bethlen u. 2/b.
Tel.: 30/163-2479

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

Eladó Hajdú Zerowatt automata mosógép jó állapotban 
15.000 Ft.  Érd.: 52/951-470
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