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Hosszú idő elteltével ismét nyomtatott formában vehetik kezeikbe a Kedves Olvasók a település hivatalos 
lapját, a Mikepércsi Tükröt. Sajnos az elmúlt fél évben az Önkormányzatnak a vírus elleni védekezés miatt 
jelentősen csökkentek a forrásai, így csak online formában tudta megjelentetni a lapot, viszont decemberre, 
az ünnepekre szeretné minden otthonba eljuttatni az Önkormányzat ajándékaként. Ebben az évben, ahogy ed-
dig is oly sokszor, felkértük az általános iskola növendékeit, hogy készítsenek rajzokat az ünnep alkalmából, 
amelyeket az újság díszítőelemeiként, illetve címoldalaként is láthatnak. Köszönjük Nekik a közreműködést! 
Ugyan szeptemberben rendben elkezdődhetett az iskola, óvoda, újra benépesült a bölcsőde, folyamatosan 
arra készültek az intézmények, hogy rövidesen újra be kell zárniuk a kapuikat. E bizonytalanság miatt és a 
járványügyi szabályok betartása okán nem tervezhették, tarthatták  meg az ilyenkor szokásos rendezvényeiket. 
Sok-sok vidám, kellemes pillanat maradt el így az Ősszel is, amely látszik a beszámolóikon is. De mindany-
nyian hisszük, hogy ez csak egy átmeneti állapot, ami hamarosan változni fog, rossz emlékké szelidül, és újra 
mosolygós gyerekek néznek le ránk a fotókról. Az újságon kívül egyéb dolgok, rendezvények, akciók is az 
online térbe kényszerültek, a kommunikáció legfontosabb csatornáivá a közösségi oldalak váltak. A vírus-
helyzet az Önkormányzat, a Hivatal működését nem állította le, csak átalakította azt. A szabályokról, az ügyin-
tézés lehetőségeiről részletesen beszámolunk, ahogy beszámolunk az Önkormányzat által elnyert forrásokról, 
a beruházások állapotáról is. A közelmúlt eseményeiről, a jelenlegi helyzetről, a jövő kilátásairól Mikepércs 
Polgármestere interjú keretében tájékoztatja a Mikepércsi Polgárokat.  Az élet tehát Mikepércsen sem állt meg, 
legfeljebb kisebb vagy nagyobb mértékben átalakult az elmúlt időszakban. Ebben az állapotban várjuk a kará-
csonyi ünnepet, az új évet, amely a jelenleginél csak jobb lehet! Addig is támogassuk szeretteinket, használjuk 
ki az időt, amiből most sok embernek feleslege is van, és teremtsünk új dolgokat, reformáljuk meg a régit, 
kinek mire van leginkább szüksége! Mindezt tegyük nagy türelemmel, empátiával! 

A szerkesztőség nevében kívánunk meghitt, boldog karácsonyt és reményteli új esztendőt, és most talán 
a legfontosabbat, jó egészséget Mindenkinek!

KÖSZÖNTŐ
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Nagyon nehéz éve volt az önkormányzatoknak 2020. Hogyan vette 
a koronavírus okozta megpróbáltatásokat Mikepércs, erről és a 
jövő év terveiről kérdeztük Mikepércs polgármesterét, Tímár Zol-
tánt. 

A világjárvány mindenkire, az országra, a családokra és természe-
tesen az önkormányzatokra is nagy hatással volt, sajnos ma is van. 
Az erőforrásainkat a védekezésre kellett fordítanunk, ami eddig 
meghaladta a 10 millió forintot. Ezt az összeget fertőtlenítő sze-
rek, ózongenerátor vásárlására, maszkok készítésére vásárlására, 
a mikepércsi családoknak készített tisztítószer csomag összeállí-
tására fordította az Önkormányzat. Továbbá saját bevételeinkből 
kellett ellátnunk a Kormány által nekünk címzett védekezési fe-
ladatokat is. Többek között meg kellett oldani a járvány első hul-
lámában a gyermekek étkeztetését, az idősek ellátását. Folyama-
tosan gyűjtjük a számlákat, reméljük, hogy amint lehetősége lesz, 
a Kormány kompenzálni fogja az erőfeszítéseinket. Jelenleg min-
den védekezés saját forrásból történik, amit a költségvetés átcsoportosításával teremtettünk meg. Töb-
bek között a Mikepércsi Tükör sem jelenhetett meg nyomtatott formában, minden tervezett rendez-
vényt lemondtunk, az erre szánt forrásokat átcsoportosítottuk. Csak így tudtuk és tudjuk finanszírozni 
a védekezést. 

De nem csak az Önkormányzat állt helyt ezekben a nehéz hónapokban, hanem az itt élő polgárok is, 
hiszen sokan összefogtak és ötletelni kezdtek, hogyan segíthetnék a védekezést. Így született meg a 
közösségi maszkvarrás ötlete, amihez, mint jó kezdeményezéshez az Önkormányzat is csatlakozott. 
Ezúton is köszönet érte. Továbbá köszönet illeti az intézmények, a hivatal, az önkormányzat dolgozóit, 
akik azt csinálták, amire éppen szükség volt. Ha kellett ebédet vittek ki vagy az időseknek vásároltak, 
adományt csomagoltak, maszkot varrtak. Sőt az Önkormányzat állományában álló munkavállalók 3 
hónapon keresztül lemondtak havi három napi munkabérükről, így járultak hozzá a védekezéshez, a 
kieső önkormányzati bevételek pótlásához, közvetetten a munkahelyek megtartásához. A képviselők 
sem kaptak juttatást ezekben a hónapokban. Köszönjük az orvosaink, az egészségközpontunk dol-
gozóinak kitartó munkáját! Mindenkinek köszönjük a hozzájárulást a védekezéshez!

A Kormány is átcsoportosít, hiszen az országos védekezés finanszírozása érdekében elvonta az önkor-
mányzatoktól a gépjárműadót. Hogyan érinti ez a település költségvetését? 

Érdemes tudni, hogy a gépjárműadóból befolyt összegből, ami 2020-ban 13 millió Ft volt, finan-
szírozta esetenként az Önkormányzat  a belterületi utak fejlesztését, aszfaltozást, gréderezést, ebből 
egészítettük ki a bölcsőde, óvoda finanszírozását. A pályázatainkhoz önerőként sokszor ez a forrás 
szolgált. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a működőképességét fenn tudja tartani, a kieső 
bevételt pótolnia kell, illetve átcsoportosításokra lesz szükség a költségvetésben, le kell mondani 
egyes kiadásokról, fejlesztésekről, és amennyiben szükséges, új bevételi források keresésével kell 
pótolni a hiányzó bevételt. 

A Magyar Közlönyben megjelent legújabb rendelet szerint a Kormány megtiltja az önkormányza-
toknak, hogy 2021-ben adót emeljenek, új adót vessenek ki, és hatályban kell tartaniuk jövőre a 2020-
ban bevezetett kedvezményeket is. A vírushelyzet alatt az Önkormányzat gondolt egyéb adó emelésére, 
illetve új adók bevezetésére, amit a Kormány döntése most nem tesz lehetővé? 

 4.



Mikepércsi 
TÜKÖR

2020 December

KARÁCSONYI INTERJÚ TÍMÁR ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL

Igen, sajnos gondolnunk kellett erre az eshetőségre, mert egyébként finanszírozhatatlanná válik a 
településünk. 16 éve nem emeltünk Mikepércsen adót, ami a mostani helyzetben elkerülhetetlen lett 
volna, itt elsősorban a kommunális adóra gondolok. A kommunális adó 3000 Ft-tal történő emelését 
terveztük,  de hiába, a Kormány döntött és a döntésével ezt a lehetőséget elvette a településektől. Ab-
ban reménykedhetünk, a Kormánynak eszébe jut, hogy nem csak és kizárólag városi önkormányzatok 
vannak az országban, ahol egyéb bevételekkel is pótolni tudják az elszenvedett elvonásokból adódó 
hiányt, hanem olyan települések is szép számmal vannak - több ezren -, így Mikepércs is, ahol nem 
számíthatnak nagymértékű iparűzési adó bevételére. Jövőre az iparűzési adót is a NAV fogja beszedni, 
ez is egy fontos változás lesz, amire fel kell készülni. Ez tavaly 74 millió Ft. bevételt jelentett. Remél-
jük, hogy csak a beszedését végzi az állam, és a befolyt összeget visszautalja az önkormányzatoknak. 
Ha ez sem történik meg, vagy csak részlegesen, akkor kilátástalanná válik a helyzet. 

Két adónemre azért felhívnám a figyelmet, az egyik az ideiglenes iparűzési adó, amit a 30 napnál 
hosszabb, de 6 hónapnál rövidebb ideig Mikepércsen dolgozó vállalkozásoknak kell megfizetniük. 
Példaként azt az esetet hoznám fel, amikor egy nem a településre bejelentett építőipari válallkozás 
házat épít Mikepércsen. Ezzel az adónemmel kapcsolatban annyi a változás – mivel a Kormány en-
nek az emelését sem engedi -, hogy a bejelentéseket és a befizetéseket januártól komolyan ellenőrizni 
fogjuk. 

A másik fontos téma a talajterhelési díj megállapítása és beszedése. 2021-ben fél év türelmi időt 
követően talajterhelési díjat kell megfizetniük azoknak, akik nem csatlakoztak a csatornahálózathoz.  
Tehát fél évük még van a rákötésre. A rendszer önbevallással működik, de a Debreceni Vízmű minden 
alkalommal megküldi a listát, amiből ellenőrizni lehet a nyilatkozatok valóságtartalmát. Aki tehát 
nem köt rá a rendszerre, 2021 július 1-től meg kell fizesse az 1800 Ft/m3 talajterhelési díjat, ami bizto-
san több lesz mint amit akkor fizetne, ha a csatornadíjat fizetné meg. Ráadásul mindezt egyösszegben 
kell megtennie, ami akár 300 ezer Ft-os számla kiegyenlítését is jelentheti.

Az önkormányzat költségeit csökkenteni kell, de mi a helyzet a már folymatban lévő beruházásokkal? 

A folyamatban lévő beruházások, amelyek vagy Európai Uniós vagy hazai forrásból finanszírozot-
tak, meg fognak valósulni. Gondolok itt a belvízelvezetési pályázatra, ahol az 5. közbeszerzés végre 
sikeres lehet. A bicikliút pályázat esetében nettó 100 millió Ft-tal volt több a legolcsóbb ajánlat an-
nál az összegnél, amit nyert az Önkormányzat a beruházásra, ezért újra kellett gondolni a terveket. 
Bicikli sávot építünk, ahol lehetséges, de megépülhet a csomópont az általános iskola előtt, valamint a 
biciklis pont a Főtér közelében. Természetesen megépül a vasúti átjáró is, ami a legnagyobb költséget 
jelenti a beruházásban. Ez a közbeszerzés is nyílt, tehát bárki pályázhat rá, akár az Unió területéről 
is. Az óvoda új épületei mellé újabb csoportszobák épülhetnek, hiszen amire vártunk, az állami kie-
gészítés rendelkezésre áll, ugyanakkor nem tégla, hanem könnyűszerkezetes lesz az épület, mert a 
megnövekedett költségekkel már ez a kiegészített összeg sem tudja felvenni a versenyt. A régi óvoda 
épülete is megújul: külső hő- és vízszigetelést kap az épület, a tető új héjazatot kap, belül teljesen 
újrafestjük az összes falfelületet, valamint felújítjuk a vizesblokkokat és a csoportszobákat. A pro-
jektet hazai forrásból finanszírozzuk, a Belügyminisztériumtól, valamint a Magyar Falu Programból 
nyertünk rá forrást. Az energetika pályázatunk most a leglátványosabb, hiszen a település központ-
jában három meghatározó épület külső és belső fejlesztése történik. A beruházás ¾ részben elkészült, 
a befejezés tavaszra várható. Fontos lépést tettünk a helyi mezőgazdaság támogatására is, hiszen a 
külterületi utak fejlesztési pályázatunk is sikeres volt. Már el is készült a fő mezőgazdasági utunk asz-
faltozása, megerősítése. Hangsúlyoznom kell a tényt, hogy nem azért aszfaltoztunk mezőgazdasági 
utat, mert elfelejtettük, hogy vannak a településen belül is földes utcák, hanem azért, mert csak és 
kizárólag mezőgazdasági, külterületi útra volt pályázat, belterületi út aszfaltozására nem. Tehát, ha a 
pályázati forrásból nem mezőgazdasági utat aszfaltozunk, hanem belterületi utcát, akkor költségvetési 
csalást követünk el. Sajnos nincs, vagy csak nagyon ritkán adódik lehetőség belterületi utcák aszfal-
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tozására pályázni, mert ilyen beruházást az Unió nem, a Kormány pedig csak nagyon ritkán támogat. 
A beruházások részleteiről folyamatosan beszámolunk a Mikepércsi Tükör lapszámaiban.

Az utakkal kapcsolatban sokakat érdekel, hogy mikor és hogyan lesz fejlesztés a településnek a Sáránd 
felőli részén, az Újszőlőskertben, ahol egyre több telket vesznek, házat építenek magánszemélyek, 
miközben dűlőutakon közlekednek. 

Igen, ez egy új tendencia a településen. Ami korábban a Teleki Pál és társai utcákban zajlott, most 
megismétlődni látszik a település Sáránd felőli részén, az Újszőlőskertben. Szemfüles vállalkozók 
vetettek szemet erre a területre és évek óta vásárolják fel az itteni földterületeket, azzal a céllal, hogy 
telkeket alakítsanak ki. Sajnos azonban a közművekkel ellátottság hiányosságai, az aszfaltút hiánya 
jellemzi ezeket a területeket. Ennek ellenére – információim szerint – úgy árulják a már kialakított 
telkeket, hogy lesz itt minden hamarosan, csatorna, aszfaltút, kánaán.. Sajnos azt kell mondjam, hogy 
ez puszta ígérgetés, félrevezetés, mert a belátható időben nem tervez az Önkormányzat fejlesztéseket 
a település ezen részein. Az ok egyszerű, ugyanis a korábbi tömeges telek-eladások következményeit 
még mindig nem sikerült maradéktalanul megoldani a település új építésű részén, ahol ugyanezzel 
taktikával adtak el több mint száz telket, hogy nem építették meg hozzá, amit megígértek, így azt 
végül az Önkormányzatnak kellett, kell. Ezért is kérem azokat, akik a Sáránd felőli részen telek vásár-
lásban gondolkodnak, hogy az előbbiek ismeretében vágjanak bele a vásárlásba. Olcsó telket kapnak 
a települési árakhoz képest, de ennek ára van, ki tudja, hogy mikor épül ki a hőn áhított közmű, 
vagy lesz ott aszfaltos út. Ne dőljenek be az ígérgetőknek.. Megoldást a területrendezési terv módo-
sításától is várhatunk, amelyet megrendelt az Önkormányzat, és amely több mint 10 millió forintjába 
fog kerülni a településnek. A korábbi módosítás 15 éve készült, nem kerülhető meg az új viszonyok, 
újabb elképzelések átvezetése.

Az elmúlt hetek szomorú eseménye volt egy önkormányzati képviselő halála. 

Mindannyian megrendültünk Kun Gábor képviselőtársunk halálán. A település megkerülhetetlen sze-
mélyisége volt. Talán nincs is olyan itt élő polgár, aki ne ismerte, kedvelte volna. Nehéz róla múlt 
időben beszélni. Évtizedeket dolgozott a közért, Mikepércs fejlődéséért. 

Végül mit üzen a Mikepércsi Polgároknak az ünnepekre, a következő évre?

Talán nem meglepő, ha azt mondom, hogy most az egészség és a szeretteink megóvása a legfontosabb. 
Ha egészség van, minden van. 2020-ban átértékelődtek a dolgok, sokaknál változott a fontossági sor-
rend. Ha jól viszonyulunk a vírushelyzethez még tanulhatunk is belőle, amiből akkor is táplálkozha-
tunk, ha már legyőztük a kórt. Karácsonykor a lehetőségeinkhez mérten és a szabályok betartása 
mellett ünnepeljünk, várva és remélve egy szerencsésebb időszak eljövetelében. Most nem tehetünk 
mást.. 

Jó egészséget és egy merőben más, legalább „normális”, átlagos 2021-es évet kívánok minden Mike-
pércsi Polgárnak! 

Mikepércs Község Önkormányzata, 
Áldott Karácsonyt és Boldog Új 

Esztendőt kíván!
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2020. november 4-től a koronavírus járvány második hullámára tekintettel Magyarország Kormánya is-
mét veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése sze-
rinti rendelkezés alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörét a polgármester gya-
korolja. A veszélyhelyzet bevezetése óta a településünk polgármestere, mint a hatáskör címzettje a község 
és az önkormányzat megszokott működéséhez szükséges döntéseket hozta meg. 

A képviselő-testület az elmúlt időszakban többször módosította a közterület használatáról és an-
nak feltételeiről szóló rendeletet. E rendelet könnyebb áttekinthetősége, valamint a rendelkezések 
egyértelműbbé tétele érdekében 19/2020. (XI. 30.) számmal egy új rendelet készült, amely 2021. január 
1-től lép hatályba.

A levegőminőség további javítása érdekében az Országgyűlés június elején elfogadta a 2020. évi LI. tör-
vényt, mely 2021. január 1. napjától hatályon kívül helyezi a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló törvény azon rendelkezését, amely felhatalmazza a települési önkormányzat képviselő-testületét 
a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására. Erre tekintettel szükségessé 
vált Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a fertőzött növényi hulladékok szabad-
téri égetéséről szóló 11/2017.  (V.30.) számú rendeletének hatályon kívül helyezése. Mint ahogy arról a 
Mikepércsi Tükör 2020. júliusi lapszámában is hírt adtunk, a fentiekre tekintettel 2021. január 1-től az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezései vonatkoznak mindenkire, az alól önkormányzati rendelet 
sem adhat a továbbiakban felmentést. Január 1-től tehát a levegőminőség további javítása érdekében az 
avar és a kerti hulladék szabadtéri égetése az ország teljes területén, így Mikepércsen is tilos.

Az elmúlt években településünk jelentős részén megvalósult a csatornarendszer kiépítése, így adottá vál-
tak a műszaki feltételek a lakosság csatornahálózatra csatlakozásához. A felszín alatti vizek védelme 
érdekében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezik a talajterhelési díj 
összegéről, melyet 1200,- Ft/m3 összegben határoz meg. Ezt az összeget növeli területérzékenységi 
szorzóval, melynek értéke 1,5. Így a csatornahálózatra rá nem kötött lakosoknak szennyvízkibocsátásuk 
után m3-enként 1800,- Ft talajterhelési díjat kell minden év március 31-ig bevallaniuk és egyösszegben 
megfizetniük. A talajterhelési díjról szóló 8/2011-es KT rendelet 20/2020-as számú módosítása megte-
remti a lehetőséget a talajterhelési díj negyedéves díjelőlegként történő megfizetésének. Ezúton is fel-
hívjuk polgáraink figyelmét, hogy a 2021-es évben előre ütemezetten elindul a talajterhelési díjak beval-
lásának és megfizetésének az ellenőrzése. Kérjük, hogy, akik eddig még nem tették meg, csatlakozzanak 
a csatornahálózathoz, ahol arra a műszaki feltételek adottak, hiszen a  talajterhelési díj összege jóval 
magasabb, mint a közművek felé fizetendő szennyvízdíj összege. 

dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző
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Magyarország Kormánya 2020. november 4-étől ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus 
fertőzés intenzív terjedésére tekintettel, valamint a Polgármesteri Hivatalban intézett ügyek folyamatos 
ellátásának fenntartása érdekében a Hivatalban történő személyes ügyintézés minden olyan ügyben, ahol 
jogszabály nem írja elő kötelező jelleggel a személyes kapcsolattartást az ügyféllel, és az adott ügy intézé-
séhez nem feltétlenül szükséges az ügyfél hivatalban való megjelenése, további intézkedésig szünetel. 
A járvány időtartama alatt az ügyfelek tájékoztatása elsősorban elektronikus úton történik.
A beadványokat, kérelmeket nyomtatott formában, a Polgármesteri Hivatal földszintjén a bejáratnál elhe-
lyezett, e célra rendszeresített gyűjtőládában/postaládában helyezhetik el, valamint ügyfélkapun keresztül 
vagy postai úton juttathatják el a Polgármesteri Hivatalnak.  A gyűjtőládában elhelyezett papír alapú doku-
mentumokat az ügyintézők az ügyfélfogadási időt követő napon veszik kézhez. Ügyfeleink az előtérben 
található kaputelefonon keresztül tudják felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálati munkatárssal.
Az ügyintézők e-mailen vagy telefonon keresztül elérhetőek, és az adott ügyben részletes felvilágosítást 
adnak.

A pénztári készpénzes be- és kifizetések további intézkedésig szünetelnek. Valamennyi díj (pl. étkezési 
díj), eljárási illeték befizetése kizárólag átutalással vagy banki befizetéssel rendezhető. Kifizetések telje-
sítése csak átutalással történhet. A személyes ügyintézés ezen ügycsoportban kizárt.

Amennyiben a személyes megjelenést jogszabály írja elő, arra csak előzetes időpontegyeztetést követően 
nyílik lehetőség. Az időpontfoglalás rendkívül egyszerűen lehetséges Mikepércs Község applikációjának 
használatával, de telefonon vagy e-mailben is kérhető időpont a Hivatal központi telefonszámán: 52/398-
101. Az élet és egészségvédelem közös és kölcsönös felelőssége és kötelezettsége mind a Polgármesteri 
Hivatalban dolgozó önkormányzati alkalmazottaknak mind az ügyfeleknek. A személyes megjelenést 
igénylő ügyekben a Hivatal épületébe való belépés időpontjától kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk 
viselése, a 1,5 méteres védőtávolság megtartása, valamint a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használa-
ta. Az ügyfeleknek a maszkot az épületben való tartózkodás teljes időtartama alatt viselniük kell. Ügy-
félfogadás csak a földszinten található fogadóteremben lehetséges. A Polgármesteri Hivatal épületében az 
ügyfélforgalomtól elzárt területeken a hivatal munkavállalóin kívül más személy nem tartózkodhat.
A polgármesteri és jegyzői fogadóórák a szokásos időpontban, előzetes időpontegyeztetést követően tele-
fonon keresztül tarthatóak meg.  A fogadóórákra az ügyfélszolgálaton telefonon lehetséges a bejelent-
kezés.

A Derecskei Járási Hivatal kérésére ezúton is tájékoztatjuk Mikepércs lakóit, hogy településünkön az ügy-
segédi ügyfélfogadás átmenetileg szünetel. A Járási Hivatalokban az ügyintézésre csak időpontfoglalást 
követően nyílik lehetőség. 

Ügyeik intézéséhez az alábbi elérhetőségeken nyújtanak segítséget a Járási Hivatal munkatársai: 
telefon: +3654/795-006, +3652/550-463;
e-mail: kab.derecske.jh@hajdu.gov.hu;
levelezési cím: 4130 Derecske, Köztársaság utca 126.;
elektronikus ügyintézés: mo.hu vagy https://epapir.gov.hu .
További információk a www. kormanyhivatal.hu weboldalon találhatóak.

dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző

VÉDŐINTÉZKEDÉSEK ÉS ÜGYINTÉZÉSI REND A POLGÁRMESTERI 
HIVATALBAN A VESZÉLYHELYZET IDŐSZAKÁBAN
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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TÜKÖR

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATOT SZERVEZ AZ ÖNKORMÁNYZAT 
A TELEPÜLÉSEN

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében kiírt „Tanya- és falugondnoki 
buszok beszerzése” című alprogramra. A pályázat sikeres volt, az Önkormányzat 14.998.999 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázati kiírásnak megfelelően az Önkormányzat vállalta, hogy tanyagondnoki szolgálatot hoz létre, 
és az elnyert támogatásból megvásárolja a szolgálat működtetéséhez szükséges kisbuszt, mely 9 szemé-
lyes, kerekesszék rögzítővel, mozgáskorlátozott fellépővel ellátott  gépjármű lesz.    

A tanyagondnoki szolgálat létrehozásának célja a külterületi és egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott 
helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az 
alapvető szükséglet kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszol-
gáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének 
segítése.

A tanyagondnoki szolgálat létrehozásával javul a külterületen élő polgárok ellátása, alapellátásokhoz, 
közszolgáltatásokhoz való hozzájutása.

A tanyagondnoki szolgáltatást egy tanyagondnok közreműködésével biztosítja az Önkormányzat. A ta-
nyagondnok által ellátandó körzethez tartozó településrészek: Mikepércs-Bodóháza kert, Árpád feje-
delem utca, Töhötöm vezér utca, Előd vezér utca, Hétvezér utca, Huba vezér utca, Kond vezér utca, Ond 
vezér utca, Tas vezér utca, Keleti tanya, Közép tanya, Növényvédő állomás, Nyárfás tanya, Újszőlőskert 
kert, Erdészlak tanya. 

Az ellátási körzethez tartozó lakosságszám: 373 fő.
 
Az Önkormányzat állami támogatásból kívánja működtetni a szolgáltatást. 

A tanyagondnok által ellátandó feladatok: közreműködés az étkeztetés biztosításában, közreműködés a 
házi segítségnyújtás biztosításában, közreműködés a közösségi és szociális információk biztosításában, 
háziorvosi rendelésre történő szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és 
a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása, óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szál-
lítása, egyéb gyermekszállítás, a közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, 
segítése, az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, egyéb lakossági 
szolgáltatások, illetve egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés, ételszállítás az Ön-
kormányzat intézményeibe helyettesítőként, az Önkormányzat Étkező-Konyhája által szerződés alapján 
rendszeresen biztosított étkezés kiszállítása táborokba, rendezvényekre, Önkormányzati információk 
közvetítése a polgárok részére, szórólapok, plakátok, hirdetmények kihelyezésével, a tanyagondnoki 
szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

A tanyagondnoki szolgálat előreláthatólag 2021. első negyedévében kezdi meg működését.

Tímár Zoltán
polgármester

2020 December
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BÚCSÚ

Mikepércs elveszítette egy polgárát, aki összesen 30 
évet szánt az életéből a köz szolgálatára, önkormány-
zati képviselőként, külsős bizottsági tagként. Elment 
Kun Gábor, aki a település egyik meghatározó közé-
leti szereplőjeként sok itt élő polgár szeretetét és meg-
becsülését érdemelte ki. A Polgármester, az Önkor-
mányzat Képviselő-testülete, a hivatal dolgozói, a 
polgárőrök, a vadásztársak mély fájdalommal búcsúznak 
képviselőtársuktól, munkatársuktól, akit nem felednek 
el. Nyugodjon békében..

Kun Gábor 1951-ben született, Sárándon. Felesége 
mikepércsi, 1974-ben történt házasságkötésük óta éltek 
a településen, házasságukból két fiúgyermek született. 
Házasságkötése előtt dolgozott postán, volt határőr, 
majd Mikepércsen 25 évig volt a helyi szövetkezetnél. 
Mint képviselő, a rendszerváltás óta vett részt az Önkor-
mányzat munkájában. 20 évig volt a helyi polgárőrség 
vezetője, 15 évig igazgatta a Mikepércsi Football Klubot. 
Hobbija volt a vadászat, ami később hivatása lett. 

Képviselősége idején az Önkormányzat segítségével alakulhatott meg a Mikepércsi Vadásztársaság, melynek 
gazdaságvezetője, majd elnöke volt. A Társaság vezetése alatt lett életképes, és mára már vadban gazdag terü-
lettel rendelkezik. A Mikepércsi Vadásztársaság példájával bizonyította, hogy a mikepércsiek is tudnak élni az 
adottságaikkal, nem félnek vállalkozást indítani, menedzselni és sikerre vinni. Az Önkormányzat munkájában 
képviselősége 29 éve alatt kiemelt figyelmet fordított a szociálisan rászoruló családok megsegítésére, a helyi 
vállalkozások támogatására. 2019-ig a Szociális bizottság tagja, valamint az Ügyrendi bizottság elnöke volt. 
Az Önkormányzat rendezvényeinek állandó szervezője, segítője. 2019-ben utolsó ciklusát vállalta volna, de 
már nem jutott be a Képviselő-testületbe. Örömmel vállalta el Tímár Zoltán polgármester felkérését a Szociá-
lis bizottság külsős tagságára. A közösségért végzett munkáját még októberben is lelkesen végezte, segítette a 
járvánnyal kapcsolatos védekezés megszervezését. Utolsó bizottsági ülése, amelyen részt vett október 22-én 
volt. November 12-én jött a szomorú hír, hogy szervezete feladta a Koronavírussal vívott harcot. 69 éves volt.
 

2020 December

FOLYAMATOSAN TESZTELTÉK A KÖZINTÉZMÉNYEK DOLGOZÓIT

November 23-án településünkön is elkezdődött a bölcsődei, az óvodai és az iskolai dolgozók koronavírus-
tesztelése. A vizsgálatot a Derecskei Járási Hivatal szervezésével az Egészségközpontban végzik. Négy hé-
ten keresztül hetente újra elvégzik a mintavételt az érintett alkalmazottakon annak érdekében, hogy időben 
kiszűrhessék, ha valaki megfertőződött, ezzel is megakadályozva a vírus terjedését. A teszt elvégzése önkéntes 
alapon történik, SARS-CoV-2 antigén gyorstesztekkel. A tesztek eredményei alapján településünk intézmé-
nyeiben az elmúlt két hétben nem jelentkezett nagy számú fertőzöttség. Bízunk benne, hogy az óvintézke-
dések betartásával alacsony marad a megbetegedések száma.

Köszönjük a pedagógusok és az intézményi dolgozók részvételét a tesztek elvégzésének vállalásában, vala-
mint ebben a nehéz időszakban tanúsított elhivatott munkájukat. 

Kovács Andrea
önkormányzati munkatárs
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MEGVALÓSULT A „KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE” PÁLYÁZATUNK

DIÁKOKAT TÁMOGATOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT
A Nyilas Misi Tehetséggondozó Program keretében Tímár Zoltán polgármester 2020. évben is tanulmányi 
támogatásban részesítette a mikepércsi diákokat.  A tanulmányi támogatás az iskolakezdéssel együtt járó meg-
növekedett kiadásokhoz nyújt segítséget az iskolás gyermekeket nevelő családok számára. 

157 általános iskolás részesült 10.000 Ft/fő, 86 középiskolás részesült 14.000 Ft/fő, valamint 24 egyetemi, 
főiskolai hallgató részesült 18.000 Ft/fő összegű egyszeri támogatásban. 
A tanulmányi támogatásban részesülő tanulók száma összesen 267 fő, a részükre kifizetett tanulmányi támoga-
tás összege 3.206.000 Ft  volt.

A tanulmányi támogatáson túl Mikepércs Község Önkormányzata ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Az Önkormányzat pályázati felhívására 19 főiskolás, egyetemista 
hallgató adta be a pályázatát.

 A pályázatok elbírálása 2020. december 4-ig megtörtént, és valamennyi pályázó támogatásban részesült.

A támogatás összege átlagosan 5.150 Ft/hó. A pályázók részére megállapított önkormányzati támogatást az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma az önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti.
   
Az ösztöndíj folyósításának időtartama a 2020/2021. tanév második féléve és a 2021/2022. tanév első féléve, 
azaz két egymást követő tanulmányi félév, összesen 10 hónap, mely időtartamra összesen 980.000 Ft támoga-
tást utal el az Önkormányzat - a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül - a pályázóknak.

Bízunk benne, hogy a támogatásokkal sikerül enyhíteni a településen élő, valamely oktatási intézményben 
tanulmányokat folytató diákok és szüleik anyagi terheit.  

Vida Gáborné aljegyző

2020 December

Ahogyan arról az előző Mikepércsi Tükörben hírt adtunk, a megvalósítás szakaszába ért a Vidékfejlesztési 
Program keretében nyert külterületi mezőgazdasági utak fejlesztésére beadott pályázatunk. A fejlesztés során a 
Vasút utca folytatásában a vasúti átkelőtől a volt robbantó raktárig vezető szakasz kapott új kétrétegű burkolatot, 
valamint 2 db a mezőgazdasági vontatók melletti áthaladását biztosító kitérő épült, és az út mellett futó szik-
kasztó árok kotrása is megtörtént.  

A kivitelezés a munkaterület átadással október 30-án kezdődött, és – annak érdekében, hogy a betakarítási 
munkálatokat minél kevésbé zavarja a beruházás – koncentrált munkaszervezéssel sikerült november 17-én a 
műszaki átadással együtt be is fejezni. A kivitelezés minőségét független műszaki ellenőr szervezet felügyelte.
Reményeink szerint ez az elsősorban a mikepércsi gazdálkodókat szolgáló fejlesztésünk Mikepércs minden 
polgárának hasznára lesz!

Karácsony Antal tanácsnok
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ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS A KÓRHÁZBAN

A korábbi évekhez hasonlóan most is hozzájárult Önkormányzatunk a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egye-
temi Kórház ünnepi hangulata megteremtéséhez. Ebben a nehéz időszakban, amikor a kórház minden dolgozója 
a koronavírus elleni harcban vesz részt még fontosabb  a mikulásra és karácsonyra hangolódás. Szaloncukorral, 
adventi koszorúval és asztaldíszekkel kedveskedtünk, melyek mind a dolgozók, mind a betegek számára szebbé 
tehetik az ünnepvárást, és erőt adhatnak a gyógyuláshoz, enyhíthetik egy kicsit távollévő szeretteik hiányát. 

Köszönjük a kórház vezetőségének és dolgozóinak az áldozatos munkájukat, amit a betegekért, valamennyiünkért 
tesznek!

Kovács Andrea
önkormányzati munkatárs

2020 December

AZ IDÉN SZÉNNEL TÁMOGATJA AZ ÖNKORMÁNYZAT A RÁSZORULÓKAT

A Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázat alapján 1.517.650 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az 
Önkormányzat a szociálisan rászorulók téli tüzelőanyaggal történő támogatására. A támogatási összeg 478 
mázsa barnakőszén megvásárlására fordítható.

A pályázat benyújtásának feltétele volt a kötelező önrész vállalása, mely 303.530 Ft, valamint a szállítási 
költség biztosítása, mely 256.000 Ft volt. Az önrészt és a szállítási költséget az Önkormányzat saját forrásból 
biztosítja.

A szenet az Ormosszén ZRT-től rendelte meg az Önkormányzat, mely 25 kg-os zsákokba  csomagolva érkezett. 
Ez jelentősen megkönnyíti a kiosztást és a rászorulókhoz történő eljuttatást.

A kérelmek – melyek minden háztartásba eljutottak – benyújtási határideje 2020. november 30. volt.  A kérelmek 
feldolgozása, elbírálása és a jogosultak értesítése jelenleg folyik.

A szén kiosztására a karácsony előtti héten kerül sor.   

Reméljük, hogy idén is sok rászoruló család, egyedül élő idős ember fűtési kiadásaihoz tud hozzájárulni az 
Önkormányzat.  

Vida Gáborné aljegyző
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KEDVES OLVASÓK!

2020 December

Dr. Posgay Titanilla vagyok, Mikepércs 1. sz. körzetének új házior-
vosa. Debrecenben születtem, és a Tóth Árpád Gimnáziumban érett-
ségiztem biológia-kémia tagozaton. A Debreceni Egyetemen 2010-ben 
szereztem általános orvosi diplomát, aneszteziológiai szakképzésem 
Egerben kezdtem, majd a debreceni Kenézy Gyula Egyetemi Kórház-
ban dolgoztam mostanáig.  Aneszteziológiai és Intenzív terápiás szak-
vizsgámat 2016-ban szereztem meg.  Az Egerben töltött évek alatt 
hétvégéimen felváltva dolgoztam a mentőszolgálatnál és a sürgősségi 
osztályon, amire Debrecenbe visszakerülve a több kórházi ügyelet 
mellett már nem jutott időm.  Nagyon érdekes volt a helyszíni és az 
akut ellátásban is tapasztalatot szerezni.

Az elmúlt években felmerült bennem az igény arra, hogy betegeimet 
jobban megismerhessem, illetve megfelelő időközönként személyesen 
is követhessem a kezelések hatását. Nagy örömömre nemrég, 2020 
augusztusában megtaláltam a Mikepércsi Önkormányzat pályázatát, 
amire jelentkezve elnyertem a körzeti orvosi álláshelyet Önöknél. Na-
gyon várom az együttműködést Dr. Molnár Gábor kollégámmal, az Egészségközpont dolgozóival és a betegeim-
mel. Egészségügyi panaszaikkal nyugodtan forduljanak hozzánk, és amire lehetséges, igyekszünk együtt meg-
oldást találni! Nem a legkönnyebb helyzetben kezdem meg a rendelést, sajnos a koronavírus járvány mindenkit 
megvisel, és a rendelő dolgozóira igen nagy adminisztrációs terhet ró. A fokozott fertőtlenítési-higiéniai előírások 
betartása tovább lassítja a betegellátást. Időnként a rendelő két telefonja is kevés ahhoz, hogy minden kérésükre 
válaszolhassunk, de a rendelőben várakozók számának csökkentése érdekében igyekszünk valamennyi kérdésre 
reagálni. Biztonságuk érdekében igyekszünk a lehető legtöbb receptet elektronikusan felírni. Ezúton is kérjük 
tehát megértésüket és türelmüket.

Én örömmel járok dolgozni nap mint nap a modern, jól felszerelt Egészségközpontunkba, aminek további di-
agnosztikai eszközökkel való felszerelése folyamatosan zajlik, így a jövőben néhány speciálisabb vizsgálatot is 
helyben el tudunk majd végezni.  

Kitartást és jó egészséget kívánok a továbbiakban is a Mikepércsieknek!

Üdvözlettel: 
Dr. Posgay Titanilla
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Mikepércsi 
TÜKÖR ÜNNEP MÁSKÉNT

A 2020-as évünket sajnos nagyon sok szempontból átszabta a ránk szabadult világjárvány. Az idei évben 
országos szinten is sorra maradtak el a megszokott rendezvényeink és az évről-évre várt fesztiválok, melyek 
kicsit kizökkentenek a rohanó mindennapjainkból. Közművelődés szervezőként magam is sajnálattal tapasztal-
tam, hogy mennyi változással és megszorítással kellett szembenéznünk. Mostanra a második hullám is elérte 
hazánkat és településünket, mely az év végi ünnepkörök és adventi rendezvényeink megrendezésére is nagy 
hatással van. Településünk közösségi terei immár második alkalommal is bezárták kapuikat az idei évben. Ezzel 
teljesen ellehetetlenítve találkozásainkat és közös együttléteinket. Közösségépítő szemmel nézve, nehéz szív-
vel lehetett csak elfogadni, hogy az emberi kapcsolatok legnagyobb részben csak az internet világában jöhettek 
létre. Mi is próbáltunk folyamatosan jelen lenni facebook oldalunkon, nyereményjátékokkal és egy-egy online 
követhető műsorral színesebbé tenni mindenapjaikat.

Habár nem ünnepelhetjük idén decemberben együtt az adventi időszak meghitt pillanatait és előreláthatólag 
az újév első órái is leginkább online közösségi formában köszöntenek be életünkbe, mi az ünnep hangulatát 
és meghittségét mégis szeretnénk községünkbe varázsolni, Mikepércs Főterét újra ünnepi hangulatúvá tenni. 
Esténként hazafelé tartva vagy csak egy kis esti séta alkalmával megcsodálhatják fényektől világító Főterünket, 
melynek ékeként idén is felállítottuk „Mindenki karácsonyfáját”.

Kívánom, hogy mindannyian jó egészségben tölthessük az ünnepeket!  Boldog, szeretetteljes ünnepet kívá-
nunk! 

A nehézségeket áthidalva, megújult erővel jövőre újra várunk mindenkit rendezvényeinkre és közösségeinkbe.

Zahorján Mária

2020 December
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Mikepércsi 
TÜKÖRNAPSUGÁR BÖLCSŐDE

2020 December

BESZOKTATÁS A BÖLCSŐDÉBE

2020. szeptember 01-től megkezdtük a 2020/2021-es Nevelé-
si-gondozási évünket. Nagy öröm számunkra, hogy a csalá-
dok a bölcsődénket választották és Kincseiket szeretetteljes, 
kis közösségünkbe íratták. A COVID-vírus kicsit megne-
hezítette feladatainkat, de igyekeztünk a szülőknek teljes 
körű bemutatást adni az intézményünkről. Több családot 
már a Zenebölcsődéből is ismertünk. Szülővel történő fo-
kozatos beszoktatással történik az intézményes nevelés első 
lépcsőfokának megismerése. A kisgyermeknevelők elfogadó 
odafordulással segítik a gyermekeket és a szülőket az új hely-
zetben való alkalmazkodásban. Mi mindent megteszünk, hogy 
a kicsi Kincsek jól érezzék magukat az új környezetükben, 
vidáman, játékkal teljen a napjuk. Sajnos a vírus gyors terje-
dése miatt nem tudtunk a családokhoz menni családlátogatás-
ra.  A Családi füzet nagyon sokat segített abban, hogy megis-
merjük a gyermek otthoni napirendjét, szokásait, részletes 
tájékoztatást kaptunk az otthoni mindennapokról.
Szeretném megköszönni a szülőknek a türelmüket és 
együttműködésüket.
 
Séta az erdőben
A gyermekekkel elsétáltunk a közeli erdőbe, hogy megcsodál-
hassuk az őszi évszak természetes ragyogását, és érezzük az 
erdő illatát. Az időjárás kedvezett nekünk, így őszi faleveleket 
is gyűjtöttünk. A gyermekek érdeklődése határtalan volt, együtt 
figyeltük a levelek hullását, hallgattuk annak zizegő hangját. 
Őszi mondókákat, verseket idéztünk fel. Aktív, mozgásban 
gazdag délelőttünk volt.
 
„Tök-jó” nap a bölcsődében
Kedves mikepércsi őstermelő segített abban, hogy a gyer-
mekeknek „Tök jó” délelőttöt szervezzünk. A gyermekek 
megismerkedhettek a tök színével, formájával.  A bölcsőde 
apraja-nagyja együtt nagy aktivitással  készítette a Tökfaragó 
versenyre a töklámpást. Az előző napon gyűjtött őszi falevele-
ket is felhasználtuk munkánk során. Kis kezek munkálkodtak 
a töklámpás elkészítésében. A kész művet Mikepércs főterén, 
a többi alkotást a bölcsőde bejáratánál helyeztük el.
 
Kirándulás az Ezeréves Tölgyhöz
Pénteki napon gyönyörű napos időre ébredtünk, úgy gon-
doltuk, hogy kihasználjuk a napfényes időjárást és a bölcsődés 
gyermekekkel kirándulást teszünk az Ezeréves Tölgyhöz. 
Mikepércs Önkormányzata két kisbusszal segítette tervünk 
megvalósulását. A gyermekek megcsodálhatták a természet-
ben található növényeket, hallhatták a madarak csicsergését. A 
réten láthatták a teheneket, a gémeskútnál az állatok itatását. 
Élményekkel teli délelőttöt tölthettünk együtt. A gyermekek    
délután boldogan meséltek a szülőknek. 
Dudás Gyöngyike intézményvezető
 

 15.



ÉV VÉGE A CSODAVÁR ÓVODÁBAN

December van, közeledik az év vége és úgy érzem kicsit már 
mindannyian várjuk, hogy vége legyen ennek a mindenki 
számára nehéz esztendőnek. Sajnos a járvány nem kímél-
te az óvodás gyermekeket és dolgozóinkat sem. 3 csoport 
került karanténba a megbetegedések miatt. 2020. november 
27-vel a rendkívüli szünet után minden gyermek és felnőtt  
visszatérhetett az óvodába. 

A közösségünk egészsége érdekében az óvoda dolgozói 
2020. november 23-tól 4 héten át COVID szűrésen vesznek 
részt. Az elmúlt 2 hétben a tesztelésen résztvevő dolgozók 
mindegyikének eredménye negatív lett. 

Nem hagyjuk, hogy az elmúlt időszak nehézségei árnyékot 
vessenek az adventi időszakra. Meggyújtottuk az első ad-
venti gyertyát, készülünk az előttünk álló ünnepekre. Idén 
a karácsonyt is hagyományainktól eltérően, csoportonként 
ünnepeljük meg. Lehetőségeinkhez mérten tevékenysé-
geinkkel (barkácsolás, verselés, éneklés, mesélés) teremtjük 
meg gyermekeink számára az ünnepi hangulatot. Reméljük, 
Januárban újra együtt lehetünk!

Ezúton kívánunk mindenkinek Áldott Békés Karácsonyi 
Ünnepeket, Boldog Új Évet és jó egészséget!

Üdvözlettel: 
a Csodavár óvoda dolgozói nevében
Rácz Gabriella
mb. óvodavezető

CSODAVÁR ÓVODA
Mikepércsi 
TÜKÖR

2020 December
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2020 December

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Mikepércsi 
TÜKÖR

A koronavírus-válság korábban sosem tapasztalt helyzetet teremtett életünkben. Járványügyi szabályok léptek 
életbe, melyeket az iskolában is  betartunk: folyamatos a napközbeni felületfertőtlenítés, a tanulók és pedagógu-
sok gyakori kézfertőtlenítést végeznek, a reggeli érkezéskor hőmérsékletet mérünk, a közösségi terekben min-
denkinek - a pedagógusoknak tanórán is - kötelező a maszkhasználat. A járványügyi helyzet napi adatainak 
változásával kapcsolatban jelentési kötelezettségünk van, szigorú eljárásrendhez kell tartani magunkat.

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását) a területi népegészség-
ügyi hatóság, a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a digitális munkarend elrendelésére vagy 
visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata.
Amennyiben a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában Covid-19 fertőzés 
ténye igazolódik, arról a HBMKH Balmazújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályt, valamint a Be-
rettyóújfalui Tankerületi Központot haladéktalanul tájékoztatjuk. 
Az adatok alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közösen 
megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet.  Az intézményben vagy azon 
belül meghatározott osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend határozott időre történő bevezetéséről 
az Operatív Törzs dönt.
Rendkívüli szünetet az Oktatási Hivatal rendelhet el.
Amennyiben intézkedésekre van szükség, azt azonnal jelezzük a szülőknek.
A fentiek tekintetében tehát az intézményvezető nem rendelheti el sem a digitális oktatásra való átállást, sem 
pedig az iskola bezárását.

Az olyan iskolai programokat továbbra is megrendezzük, melyek nem sértik a bevezetett óvintézkedéseket, és 
nem veszélyeztetik iskolánk tanulóinak és pedagógusainak az egészségét. Így tanulóink továbbra is lelkesen 
vesznek rész a hetente megrendezett online Vándor kupán, de nagy sikere volt az Európai Hulladékcsökkentési 
Hétnek, valamint a Digitális Edukációs Múzeumi Óráknak is. 

Munkánkat továbbra is a legkörültekintőbben végezzük.

Sok erőt és nagyon jó egészséget kívánok, bízva abban, hogy odafigyeléssel, a szükséges óvintézkedések betar-
tásával túl leszünk ezen a mindennapjainkban kihívást jelentő vészhelyzeten.

Fejérné Juhász Mónika
intézményvezető

JÁRVÁNYHELYZET KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN
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EGYSZERŰ AJÁNDÉKÖTLET KARÁCSONYRA, KÉSZÍTS SZAPPANT HÁZILAG

KÉSZÍTSD MAGAD!
Mikepércsi 
TÜKÖR

Végy egy adag átlátszó szappanalapot, majd vágd kicsi kockákra.

Mikrohullámú sütőben olvaszd fel folyékony állagúra.

Kedved szerint add hozzá a szappanszínezőt és kedvenc illóolajad (a színező anyagot természetes alap-
anyaggal is kiválthatod, pl. fahéj, szárított reszelt narancshéj, kurkuma), vagy meghagyhatod a szappan 
áttetsző tisztaságát és dekorálhatod szárított levendulával.

Végezetül öntsd formába. A massza 1-2 óra alatt megszilárdul és kifordíthatod a formából. Azonnal 
használható.

1

2

3

4

2020 December

EGYSZERŰ MÉZESKALÁCS RECEPT

A mérce a szokásos 2,5 dl-es bögre
Hozzávalók:
– 8 bögre finomliszt (pont 1 kg)
– másfél bögre porcukor
– 3 teáskanál szódabikarbóna
– 1 evőkanál mézeskalács fűszerkeverék 
   (gyömbér, szegfűszeg, fahéj, kakaópor)
– 30 dkg vaj vagy margarin
– 1 bögre méz
– 3 tojás

Elkészítés:
1. A lisztet, a porcukrot, a fűszert és a szódabikarbónát egy nagy tálban 
    összekeverjük.
2. Majd hozzáadjuk az enyhén megolvasztott vajat, a mézet és a tojásokat. 
3. Ezután egynemű tésztává gyúrjuk az összetevőket, majd 10 percre hűtőbe
    tesszük pihenni.
4. Pihentetés után körülbelül 1 cm vastagra kinyújtjuk a tésztát és formákat 
    vágunk ki belőle. (a szaggatáshoz készen kapható formákat is tudunk vásárolni, én most egy   
     kés segítségével kézzel vágtam ki a formákat)
5. Sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk őket, és 180 fokra előmelegített sütőben   
   pontosan tíz percig sütjük. Tíz perc, semmiképpen sem több!

Jó étvágyat!  19.



Mikepércsi 
TÜKÖR GYÓGYÍR AVAGY 

FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG

A PROPOLISZRÓL

A propoliszról leginkább náthás, influenzás időkben beszélünk, nem hiába: az egyik legerősebb ter-
mészetes antibiotikum, és megelőzésre, immunerősítésre is használhatjuk.

A propolisz egy gyantaszerű anyag, amit a méhek a kaptár védelmére állítanak elő, betolakodó baktériumok és 
más kórokozók ellen gyűjtik.
Gyógyhatását az emberiség több ezer éve ismeri. A tudósok csupán az elmúlt évtizedben jöttek rá arra, amit a 
méhészek már ősidők óta tudnak: a propolisz páratlan hatásokat fejt ki egészségünk megőrzése érdekében.

Külsőleg és belsőleg is alkalmazható: 
- erősíti az immunrendszert;
- természetes antibiotikum (szerű) és gyulladáscsökkentő 
  hatású;
- erősen hámosító hatású külső-belső sebeinken;
- számos vírust, baktériumot és gombafajtát elpusztít;
- segít megfázásos megbetegedések esetében;
- vérnyomáscsökkentő hatású;
- fertőtlenítő hatású. 

A propolisz sem csodaszer nem jó mindenre, de sok min-
denre érdemes kipróbálni.

A propolisz nagyon ritka esetben allergiás reakciót okozhat, 
ezért mielőtt elkezdenénk használni, érdemes elvégeznünk egy 
tesztet néhány csepp propolisz külső vagy belső használatával, 
hogy megfigyelhessük az eredményt. Ha jelentkeznek zavaró 
vagy irritáló, gyulladásos tünetek, légúti hurut, vagy kipirosodik a bőr, ne használjuk a propoliszos kezelést.

Zahorján Mária 

2020 December
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Mikepércsi 
TÜKÖRBAZSARÓZSA

Képes visszatekintés a Bazsarózsa népdalkör 15 éves és az 
Uccu neki Citerakör 4 éves hagyományápoló tevékenységére 
a népzene szolgálatában és átörökítésében. Ezt értékelve idén 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő újra méltónak találta a 
Bazsarózsa népdalkört és vele egyetemben az Uccu neki Ci-
terakört a Csoóri Sándor Alap népzenei pályázatának elnye-
résére, hűséges tagjaink hitének megerősítésére. Ezzel egy 
időben pedig első ízben sikerült a Bazsarózsa népdalkörnek 
bejutni a XIII. Vass Lajos Népzenei verseny Kárpátmedencei 
döntőjébe Kiemelt Arany minősítéssel. További sok sikert és 
jó egészséget, Áldott Ünnepet  minden tagunknak és Mike-
pércs kedves lakosainak!

2020 December
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Mikepércsi 
TÜKÖR

2020 December

KARÁCSONY

Magyar népköltés: Betlehemnek vidékén

Betlehemnek vidékén,
annak lángos mezején,
az éjjel lett nagy csoda,

majd megmondom, micsoda.

Az angyal az egekből,
a magas fellegekből,

fényességgel leszállott,
pásztorok mellé állott.

(Ím az angyal szózata
a pusztába lehata,

hogy egy gyermek világra-
jött ember váltságára.)

Mondván: Talpra szaporán,
Betlehembe jó korán,

siessetek meglátni,
a Megváltót imádni!

Ott egy hideg jászolyba,
betakarva pólyába,
fázik édesanyjával,

a szép Szűz Máriával!

A pásztorok egyszerre,
nyájuk hagyván Istenre,

elmentek látására,
buzgó imádására.

Magyar karácsonyi ének: Szép kelet, szép nap

Szép kelet, szép nap! nincs benned homály,
Mert az örök nap benned a király.

Új esztendőben, új szívekkel,
Dicsérünk Jézus énekekkel.

Már a bölcsőnél törlöd bűnünket,
Szűz Anyád keblén mosod lelkünket,

Új esztendőben új szívekkel,
Dicsérünk Jézus énekekkel.

E napon ontod az első csepp vért,
Mit a jó Isten váltságul ígért.
Új esztendőben új szívekkel
Dicsérünk Jézus énekekkel.

Hogyha megtartasz még több időre,
Virradjon boldog, szebb jövendőre.

Új esztendőben új szívekkel
Dicsérjük Jézust énekekkel.

 
Magyar népköltés: 

Betlehem kis falucskában

Betlehem kis falucskában
karácsonykor éjféltájban

fiú Isten ember lett,
mint kisgyermek született.

Őt nevezték Jézuskának,
édesanyját Máriának,

ki pólyába takarta,
befektette jászolba.

Az angyalok fenn az égben,
mennyei nagy fényességben,

zengetik az éneket:
Dicsőség az Istennek!
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PÁR NAPIG TÖKLÁMPÁSOK 
VILÁGÍTOTTÁK FŐTERÜNKET

Mikepércsi 
TÜKÖR

A tökfaragás Magyarországon is régi hagyomány. Sokan élnek abban a hitben, hogy a töklámpás készítése az 
angolszász és amerikai ünnephez, a „Halloween”-hez kötődik, pedig a tökfaragásnak Magyarországon is törté-
nete van.

A történet szerint az Árpád-házi Salamon és László trónviszályához köthető. Salamon ugyan elismerte Lászlót, 
mint magyar királyt, azonban a királyi udvarban is terveket szőtt a trón visszaszerzésére. Ezek után László biz-
tonsági okokból a visegrádi vár tornyába záratta. Az őröknek parancsba adták, hogy sötétedés után töklámpá-
sokkal világítsák ki a tornyot, hogy éjszaka is szemmel tarthassák a rabot. A különleges „fáklyák” azonban 
nemcsak a vár foglyát világították meg, hanem a Dunán közlekedő hajósoknak is támpontul szolgáltak. Innen 
ered a mondás: „fénylik, mint Salamon töke”.

Az október végén községünk facebook oldalán meghirdetett töklámpások versenyére sorra érkeztek az ötletes, 
vicces, félelmetes tökfejek. A játékban résztvevőknek köszönhetően néhány éjszakán át világító töklámpásoktól 
volt díszes községünk Főtere is, melyet az éj sötétjében megcsodálhattak az érdeklődők.
A játék végén megszülettek a legnépszerűbb, a legötletesebb, a legviccesebb és a legfélelmetesebb alkotások 
nyertesei. 
A versenyeink az adventi időszakban is folytatódnak, melyet községünk facebook oldalain követhetnek.

Zahorján Mária

2020 December
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

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 rende-

let visszavonásáig a Wass Albert Közösségi Ház zárva tart!

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

ikszt@mikepercs.hu

Októberben Dr. Molnár Gábor képeiből nyílt kiállítás 
a Wass Albert Közösségi Házban.

Dr. Molnár Gábor születésnapján 60 kép - 60 év címmel 
meglepetés fotokiállítással kedveskedett a család a fotókat 
készítő háziorvosnak, aki az ”EGÉSZ-séget” nemcsak 
az emberek életében munkálja, hanem éles szemmel a 
környezetében is éveken át mindig kutatta, megfigyelte és 
csodálatosan számtalan képen meg is örökítette. Ezekből 
a pillanatokból láthatnak az érdeklődők egy csokorra valót 
a kiállításon. A fotókon a természet, a hazai táj szeretete, 
szépsége tükröződik.Az emlékezetes kirándulások /Erdély, Bulgária, Anglia, Olaszország…/ gyönyörű tájai 
köszönnek vissza a fotókon. Nagyon meghatóak azok a képek, amelyek mély szeretetet tükröznek az állatok rom-
latlan, tiszta világa iránt, az állatok és az ember megbonthatatlan kapcsolatáról, keresve a természetben felborulni 
látszó egyensúlyt. „Adj egy fényképet és én felépítem belőle az egész világot” /S. Fortes/ Jó lenne. ha a fotók láttán 
mindenkiben megerősödne a teremtett mindenség iránti felelősség és szeretet, hogy ez a megörökített szép világ 
ne vesszen el!

Kedves Olvasók!

A Kormány 484/2020 (XI. 10.) rendelete értelmében, a járványügyi helyzetre való tekintettel a könyvtárat be kel-
lett zárnunk. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a kölcsönzött dokumentumok lejárati határideje mindenki 
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: konyvtar@mikepercs.hu, mikepercs.konyvtar@gmail.com, tel.: 06/30 178- 
7542.  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

Mikepércsi 
TÜKÖR

2020 December
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Mikepércsi 
TÜKÖR

2020 December MESE

Kányádi Sándor: Fenyőmese

Élt a Hargita oldalában egy magányos fenyő. Senki sem la-
kott a közelében. Az erdő, de még a legkisebb bokor is olyan 
messze volt tőle, hogy még a kiáltását sem hallották volna 
meg, nemhogy a sóhajtásait. Ezért aztán nem is kiáltozott, nem 
is sóhajtozott. Még a nyári viharok, villámok s a farkasordító 
telek idején sem. Pedig annyit sanyargatták, hogy az még em-
bernek is sok volna.

Elfásult egészen a nagy egyedülvalóságban. Egyetlen öröme 
volt, ha nyaranta egy-egy arra legelésző juhnyáj bújta meg 
az árnyékát, a nagy melegben. Vagy éppen maga a juhász 
heveredett alája furulyázgatni, tarisznyát bontani. Olyankor 
még sóhajtott is egyet-egyet, inkább csak figyelmességből, a 
szép nótáért, s hogy az árnyékot a sóhajával frissebbé tegye.

Hanem a nyáron olyat ért, amilyet még soha. Vidám kirán-
dulók, egy egész iskola telepedett alája. Azóta nincs nyugta 
a fenyőnek. Egyre sóhajtozik, s mindegyre le-letekint a völgy 
felé, amerre a kirándulók alóla elvonultak. S mint valami kin-
cseket, nézi az alatta maradt üres konzervdobozokat.

- Mit nem adnék, ha még egyszer közöttük állhatnék - sóhaj-
totta el bánatát egy véletlenül reáröppent rigónak.

A rigó egyet-kettőt füttyentett köszönetképpen, aztán tovaszállt 
arra, amerre a kirándulóknak nyoma veszett.

Hogy mit intézhetett a kis rigó, mit nem, nem tudhatjuk.

Jöttek az őszi ködök, esők, havas esők. A fenyő, ha lehetett, 
még inkább magába fásult. A szelek még a konzervdobozokat, 
utolsó emlékeit is ellopkodták. Már a földre se nézett többet. 
Akárhogy tépdesték a viharok, aludt. Már arról se vett tudo-
mást, hogy hatalmas havával megjött a tél. Tőle jöhetett is, 
mehetett is.

De egyszer csak megrázta magát. Azt hitte, álmodik. Pedig nem 
álmodott. Hatalmas zsivajra, énekszóra ébredt. Egy nagy ud-
varon találta magát. Minden ága fel volt cicomázva, és minden 
megmaradt tobozába, mintha egy-egy csillag költözött volna.

Azóta is ott áll az iskola udvarán. Bánja is ő, hogy az ünnep, a 
vigalom teltével ágait lecsapdosták. Lomb helyett szárnya nőtt.

Zászló csattog-lobog rajta, s vidám énekszó köszönti minden 
reggel.
 

 25.



 26.



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

Téli vásár a MELANI ÜZLETHÁZBAN! 
-30% -40% kedvezmény minden női, férfi és 
gyerek felsőruházati termékre, kabátra, sap-
kára, csizmára és bakancsra a készlet erejéig! 
Az üzletben kártyás fizetés is lehetséges! 
Kellemes Ünnepeket kíván a Melani Üzlet-
ház!

Alig használt LG házimozi rendszer 4 hang-
fallal, AB King Pro haspad, körfűrész eladó.
Érdeklődni: 06205431819
Mikepércs, Orosz István u. 1.

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: Deczki Mónika, Kovács Andrea, Zahorján Mária . 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.  Hirdetéseket továbbra is online formában 
tudunk fogadni az ikszt@mikepercs.hu e-mail cimen.  A Mikepércsi Tükör szándékolt tartalmával ellentétes, rágalmazó jellegű, provokatív vagy 
sértő tartalmú,  illetve sértő tartalomra felhívó hirdetések megjelentetését a lap kiadásáért felelős személy megtagadhatja. 

HIRDETÉSEK

2020 December Termelői méz
Vásároljon közvetlenül a termelőtől prémium 

minőségű mézet!
Méhpempő: 4.999 ft/ 30 g
Méhkenyér!!!:1.999 ft/ 50 g, 1.299 ft/ 25 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:1.599 ft/250g, 899 ft /125 g
Propolisz csepp (szűrt, szűretlen):
1.299 ft/30 ml (cseppentős üvegben)
1.599 ft/ 30 ml (szűretlen, pipettás üvegben), 699 ft/ 10 ml

Mézes ajándékcsomagok nagy választékban és méhviasz gyertyák.
Ezekről bővebb tájékoztatást 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!!!
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Mindenkinek jó egészséget és sikerekben 
gazdag, boldog új évet kívánunk!

2021 JANUÁR
H K SZ CS P SZ V
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2021 FEBRUÁR
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

2021 MÁRCIUS
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

2021 ÁPRILIS
H K SZ CS P SZ V
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

 

2021 MÁJUS
H K SZ CS P SZ V

    1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

2021 JÚNIUS
H K SZ CS P SZ V
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

2021 JÚLIUS
H K SZ CS P SZ V
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

2021 AUGUSZTUS
H K SZ CS P SZ V
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

2021 SZEPTEMBER
H K SZ CS P SZ V
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

2021 OKTÓBER
H K SZ CS P SZ V
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2021 NOVEMBER
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

2021 DECEMBER
H K SZ CS P SZ V
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

2021


