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Lélekkel és szakmaisággal – új jegyző érkezett községünkbe
Településünkön 2020. augusztus 1. óta Dr. Vojtkó-Pék Ildikó
látja el a jegyzői feladatokat. Községünk új jegyzőjét kérdeztük
munkáról, tervekről, családról:
- Szeretettel köszöntjük településünkön.
Hogy érzi magát nálunk?
- Én is szeretettel köszöntöm az olvasókat. Köszönöm a kérdést,
nagyszerűen érzem magam ebben a közösségben, szívesen érkezem ide reggelenként dolgozni. Kedves, nyitott embereket ismertem meg itt.
- Elárulja nekünk, honnan érkezik reggelenként?
- Természetesen, hisz ez nem titok: Debrecenben élek a családommal, onnan indulok reggel Mikepércsre. Két gyermeket
nevelünk a férjemmel.
- Segítsen nekem egy kicsit: zongoratanári, jogi, jogász-közgazdász oklevél… Hogyan lesz zongoratanárból jegyző?
- Izgalmas kérdés, szinte kivétel nélkül mindenki megkérdezi
tőlem. Egész kislány koromtól vagy zongoraművész szerettem volna lenni vagy jogász. Végül kis időeltolódással
mindkét végzettséget sikerült megszerezni. A zongorázás fontos része az életemnek, de ma már nemigen van
időm eleget gyakorolni, a jogi pálya kitölti az életemet.
- Mi vonzotta a jogban?
- Egyszerűen szeretek a jogszabályokkal, jogrendszerrel foglalkozni. Mindig is érdekelt a hétköznapi életünk
szabályrendszere.
- Hol dolgozott korábban, és milyen volt a református egyház szolgálatában tevékenykedni?
- Több helyen dolgoztam eddig, zongorát tanítottam néhány évig, aztán a jogi tevékenység kötötte le az
érdeklődésemet. Az elmúlt időszakban a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen dolgoztam
főtitkárként, ahol rektorközvetlen kollégaként a Rektori Hivatalt vezettem, az egyetem vezető testületének, a
Szenátusnak a munkáját támogattam. Szép, és kedves időszak volt ez számomra, sokat tanulhattam, vezetői
tapasztalatot szerezhettem. Reformátusként erőt adott a Tiszántúli Református Egyházkerület szívében, az ősi
Református Kollégiumban dolgozni. Ez az időszak most lezárult, az egyetemen belül is és az én életemben is
történtek változások.
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- Ezek szerint szereti a kihívásokat, változásokat?
- Tulajdonképpen, ha jól belegondolok, igen. Kifejezetten szeretem, ha új feladatok, kihívások várnak rám,
ha változatos és sokszínű munkát végezhetek. Ezért is örülök, hogy a települést jegyzőként szolgálhatom a
következő időszakban: úgy érzem érdekes feladatok várnak rám.
- Hogyan került Mikepércsre? Milyenek az első benyomásai?
- 2020. júniusában nyújtottam be a pályázatomat a jegyzői álláshely felhívásra. Már korábban megfogalmazódott bennem, hogy szívesen dolgoznék ilyen munkakörben. Az isteni gondviselés pont akkor hozta elém ezt
a lehetőséget, amikor éppen változtatni szerettem volna a munkámon, régi álmom válhatott így valóra. Az
első benyomásaim kifejezetten pozitívak itt. Jó érzéssel tölt el reggel belépni a Hivatal ajtaján. A kollégák
segítőkészek, a település választott képviselőivel is az együttműködés jegyében telnek a hétköznapok. Bízom
benne, hogy mindannyian közösen fogjuk tudni szolgálni a település érdekeit.
- Milyen tervei vannak a következő időszakban?
- Egyelőre a tájékozódás és a feltérképezés időszakában vagyok, de már kezdenek körvonalazódni a javaslataim a munkavégzés összehangolásának finomítására. Kiemelt feladatomnak tekintem a hatósági és az önkormányzati feladatellátás törvényességének a biztosítását, a polgármester és a képviselők tevékenységének
szakmai támogatását. Fontosnak tartom, hogy az itt élő polgárok minél alaposabban megismerhessék az Önkormányzat döntéseit, terveit, hogy elégedettek legyenek a hivatal dolgozóinak munkájával; problémáik a
határidőket betartva, a település és az állampolgárok érdekeinek megfelelően méltányosan, jogszerűen és
ügyfélbarát módon legyenek megoldva.
- Mit csinál szívesen szabadidejében?
- Nagyon szeretek olvasni, és tanulni. Most leginkább a nyelvtudásomat szeretném felfrissíteni, ha ki tudok
erre szorítani egy kis időt a napirendemben.
- Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert, örömöt kívánok Önnek településünkön!
- Köszönöm, és bízom benne, hogy munkámmal a közösség hasznára tudok lenni a jövőben.
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Képviselő-testületi döntések
2020. augusztus 12-én rendkívüli ülést tartott a
Képviselő-testület, melynek legfontosabb napirendi pontja a nyertes ajánlattevő kiválasztása
volt a Mikepércs Község épület-energetikai fejlesztését célzó pályázati projekt nyílt közbeszerzési eljárásához kapcsolódóan. A Testület a Debreceni Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-t
választotta, így az Önkormányzat 2020. augusztus
18-án ezzel a céggel kötötte meg a kivitelezési
szerződést.
Ugyanezen az ülésén támogatta a Képviselőtestület a tanyagondnoki szolgálat létrehozását,
valamint ezzel együtt a Magyar Falu Program
keretében „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című pályázat benyújtását. Az Önkormányzat sikeresen pályázott, és 14.998.999,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült, így
lehetővé vált a tanyagondnoki szolgálat részére
egy mikrobusz beszerzése. A szolgálat várhatóan
2021 elején megkezdheti majd működését.
A Testület idén is döntött a szociális célú
tüzelőanyag támogatási igény benyújtásáról, vállalva a beszerzéshez kapcsolódó önerő biztosítását,
valamint a szállítási költségeket. A Belügyminisztérium a támogatási kérelmet pozitívan bírálta el,
így az Önkormányzat 478 mázsa barnakőszenet
vásárolhat és oszthat szét a szociálisan rászoruló
polgárok részére.
A rendkívüli ülésen a Testület közalkalmazotti
jogviszony létesítése céljából pályázat kiírásáról
is határozott az 1. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására. Mint ismeretes Dr. Kenéz Gáspár doktor úr közalkalmazotti jogviszonya saját kezdeményezésére, közös megegyezéssel 2020. szeptember 30. napján megszűnt.
A beérkezett pályázatokat a képviselők 2020. szeptember 29-i ülésükön bírálták el. A felhívásra 3 pályázó nyújtotta be a pályázatát. Mindhárom pályázó meghívást kapott a testületi ülésre, hogy személyesen is bemutatkozhassanak. A pályázók közül a képviselők dr. Posgay Titanillát választották az 1. sz. háziorvosi körzet családorvosának, aki várhatóan november hónapban kezdheti meg munkáját.
A Képviselő-testület szeptember 29-i rendes ülésén tárgyalt továbbá költségvetési kérdésekről is. A képviselők
elfogadták a 2020. évi költségvetési rendelet II. sz. módosítását, valamint a koronavírus-járvány elleni védekezés
költségvetési kiadásainak enyhítése érdekében határozatot hozott arról hogy, amennyiben a minisztérium megnyitja a lehetőséget az önkormányzatok előtt a rendkívüli támogatási igények második ütemű benyújtására, abban
az esetben a település élni kíván ezzel a lehetőséggel.
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Képviselő-testületi döntések
Az ülés további részében a testület rendelet-módosításokról döntött:
• Technikai jellegű módosításokat fogadott el a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkeztetésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a
vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló
rendeletben.
• Az SzMSz rendelet mellékletében módosította
a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét az
alábbiak szerint:
- személyes ügyfélfogadási idő:
hétfő-szerda 8.30-11.00 óráig,
csütörtök 13.00-16.00 óráig,
- telefonos ügyfélfogadási idő: hétfő-péntek
11.00-12.00 óráig.
• A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó keretszabályozásról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) rendelkezik. A jogszabály rögzíti, hogy a
közszolgáltatási díjat ÁFA nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni, amely tartalmazza
a begyűjtés, az ártalmatlanítás, a vízterhelés, illetve nem szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés esetén az
utókezelés és a monitorozás költségeit is. Mivel a szolgáltatási díjnak tehát az ártalmatlanítás díját is tartalmazni
kell, ezért szükségessé vált a díj mértékének megemelése, melyet az elfogadott önkormányzat rendelet-módosítás tartalmaz.
Önkormányzatunk idén is
csatlakozik a Bursa Hungarica programhoz, melyre a
pályázatok 2020. november
5. napjáig nyújthatóak be.
Pályázhatnak a már jelenleg a felsőoktatásban nappali
munkarendben tanuló hallgatók, valamint a 2020/21.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló, középiskolás; illetve felsőfokú végzettséggel
még nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett tanulók. Az Önkormányzat a nyertes pályázók számára félévenként egy összegben utalja a Bursa célszámlára a támogatott hallgatók öt
havi támogatásának összegét, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos honlapján
évenként közzétett értékhatárig – kiegészít. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma 5.000 Ft/fő/
hó. A fentieket figyelembe véve tehát a támogatásban részesülő hallgatók az Önkormányzat által megítélt összeg
duplájához, azaz maximum 10.000 Ft/hó összeghez juthatnak hozzá havonta. A Képviselő-testület 1.000.000.-Ft.ot irányzott elő a költségvetésben a támogatásra.
A pályázati felhívás megtalálható az Önkormányzat weboldalán a www.mikepercs.hu-n.
dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző
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Megújul a régi Polgármesteri Hivatal, a KATÓ Iskola és az Étkező-konyha épülete
Mikepércs Község Önkormányzata 195.590.000,- Ft
összegű, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem
térítendő támogatásban részesült az önkormányzati
épületek energetikai fejlesztését megújuló energiafelhasználás kialakításával megvalósító TOP-3.2.1-15HB1-2016-00054 számú pályázati projekt keretében.
A nyílt közbeszerzési eljárást követően a Képviselőtestület döntött a nyertes ajánlattevőről. A legjobb ajánlatot a debreceni székhelyű Debreceni Építő Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt. tette, akikkel a kivitelezési szerződést
2020. augusztus 18-án írta alá az Önkormányzat.
A felújítás során három önkormányzati tulajdonban lévő
épület energetikai fejlesztése valósul meg az alábbiak
szerint:
- a Kossuth utca 1. szám alatti 291 négyzetméteres hivatalépület hőszigetelése, nyílászárók cseréje, részleges
akadálymentesítése, a tetőre napelemek felszerelésével;
- a Szabadság tér 4. szám alatti 209 négyzetméteres irodaépület (régi Kató Iskola) hőszigetelése, napelemes
rendszer telepítése, részleges akadálymentesítése, vakolat, valamint nyílászáró csere;
- az Óvoda utca 4. szám alatti 440 négyzetméteres Étkezőkonyha homlokzati hőszigetelése, nyílászárók cseréje,
akadálymentesítése, belső gépészeti felújítása, valamint
napelemek elhelyezése az épület tetején.
A beruházás 2020. augusztus végén kezdődött meg, jelenleg elérte a 25%-os készültségi szintet.
Az épületek várhatóan 2021. tavaszán vehetőek majd újra
birtokba.
Tímár Zoltán
polgármester
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Új háziorvos érkezik az 1. számú felnőtt háziorvosi körzetbe
Az 1. számú háziorvosi körzet közalkalmazotti álláshelye
megüresedett Dr. Kenéz Gáspár doktor úr távozásával.
Doktor úr jogviszonya 2020. szeptember 30-ával saját
kérésére, közös megegyezéssel szűnt meg. A Képviselőtestület az álláshely betöltésére pályázatot írt ki, melyre
3 pályázó nyújtotta be jelentkezését. Mindhárom pályázó
személyesen is bemutatkozhatott a testületi ülésen 2020.
szeptember 29-én, ahol a Testület dr. Posgay Titanillát
választotta az 1. sz. háziorvosi körzet családorvosának. Dr.
Posgay Titanilla orvosi diplomáját a Debreceni Egyetemen
szerezte, majd ezt követően az aneszteziológia és intenzív
terápia területén tette le szakvizsgáját kiváló minősítéssel.
Jelenleg a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Központi
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás osztályának szakorvosa. Korábban Egerben dolgozott a sürgősségi osztályon
és mentőorvosként.
Doktornő várhatóan november hónapban kezdheti meg
közöttünk végzett munkáját. Bemutatkozását a Mikepércsi
Tükör következő számában olvashatják majd.

Több mint 2 millió Ft értékű orvosi eszköz érkezik rendelőinkbe
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Falu Program keretében pályázatot hirdetett az 5000 fő, és ez
alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára a tulajdonukban lévő, állami finanszírozású
közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzésének támogatására.
A pályázat célja az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának javítása, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek
korszerűsítése, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként
mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.
Mikepércs Község Önkormányzata pályázatát orvosi eszközök beszerzésére nyújtotta be. A projektben az eszközök beszerzésére és egyéb általános költségek elszámolására az Önkormányzat bruttó 2.374.099 Ft, 100%-os
mértékű támogatásban részesült.
A projekt keretében így beszerzésre kerülhetnek az alábbi eszközök:
- boka-kar index meghatározó készülék (MESI ABPI MD) az érszűkület, a végtagi vérellátás vizsgálatához (mind
a négy végtagon vérnyomást mér, és alkalmas az érszűkület kimutatására már korai stádiumban is);
- card(x)plore holter EKG, ambuláns vérnyomásmérő és aktivitás-monitor (24 órás EKG felvételt készít és
megadott időközönként vérnyomást mér a beteg otthonában. Szívritmuszavarok felismerésére, szívkoszorúér
szűkület és magas vérnyomás betegség igazolására alkalmas);
- Holter ABPM 05 vérnyomásmérő (a magas vérnyomás bizonyítására és a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek
hatásosságának ellenőrzésére alkalmas);
- kórtermi támlás székek.
Bízunk benne, hogy az eszközök beszerzése hozzájárul majd betegeink gyorsabb gyógyulásához.
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Megszépül a Csodavár Óvoda Petőfi utcai épülete, új csoportszobák
épülnek a Tisza István úti telephelyen
Hosszú idő után megvalósulhat az Óvoda Tisza István utcai épületének bővítése a Csodavár Óvoda fejlesztését
támogató TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00042 számú projekt keretében.
Az Önkormányzat 2017-ben 100%-os vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek összege 179.999.998,Ft volt. A lefolytatott közbeszerzési eljárások során azonban egyértelműen kiderült, hogy a rendelkezésre álló
forrásból a bővítés nem valósítható meg. Mivel az Önkormányzat költségvetéséből a többletforrás nem volt biztosítható, így 2019. május 15-én forrásigényt nyújtottunk be a pályázat kiírójához. A forrásigényt hosszú tárgyalási
folyamat végén elfogadták, így a támogatási összeg bruttó 45.491.759,- Ft-tal nőtt. Megvalósíthatóvá válhat a
fejlesztés, de még így is szükség volt a tervek átgondolására.
A hagyományos szerkezet helyett acélvázas, könnyűszerkezetes technológiával épülhet meg három új csoportszoba, amennyiben a Magyar Államkincstár a technológiai megoldásra vonatkozó módosítási kérelmet jóváhagyja.
Az acélvázas konstrukció energetikailag sokkal kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, mint a hagyományos
technológiával épített épületek, így várhatóan az engedélyezési folyamatban nem lesz fennakadás. A már rendelkezésre álló támogatási összeg a kapott többletforrással együtt a könnyűszerkezetes technológiával készülő
épület kivitelezésére elegendő lesz, így – a jóváhagyást követően - bízunk a melőbbi sikeres közbeszerzési eljárás
lebonyolításában.
Az új épületrész megépítésével párhuzamosan rövidesen megkezdődhet az Óvoda Petőfi utcai épületének a felújítása is. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államtitkárságért felelős miniszer egyetértésével 2020.
augusztusi benyújtási határidővel pályázatot hirdetett Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Az Önkormányzat 29.449.998,-Ft vissza nem térítendő támogatási összeget nyert el a felújításra, melyet
1.550.000,- Ft önerővel egészítünk ki.
A 30 millió forintos pályázati forrásból sor kerül a homlokzat hőszigetelésére, a vizesblokk felújítására, festésre,
valamint a tetőhéjazat cseréjére.
A felújítási munkálatok legkésőbb 2021. végéig befejeződnek, és az ovis gyermekeket megújult, szép környezet
fogadja majd.
Tímár Zoltán
polgármester
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A Mikepércs-Sáránd kerékpárút új nyomvonalon épülhet
Azok a Tisztelt Polgáraink, akik nyomon követik a Mikepércs-Sáránd
kerékpárút megvalósítását, emlékezhetnek rá, hogy a tervezett kerékpárút nyomvonalát már a tervezés során 2016-ban kijelöltük. Az azóta eltelt időben több közbeszerzési eljárás is eredménytelenül zárult,
mivel a kivitelezésre adott legkisebb összegű árajánlat is mintegy
100 millió Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló forrást.
Annak érdekében, hogy a kerékpárút meg tudjon valósulni, szükség volt egy kisebb költséggel megvalósítható új nyomvonal és új
műszaki tartalom kidolgozására. Az új tervek elkészültek, és mind
az Államkincstár mind az engedélyező hatóság jóváhagyását megkapták.
Az új tervek szerint azokon a kisforgalmú belterületi utakon, ahol
eddig is volt jelentős kerékpáros forgalom, kerékpárút kialakítása
helyett úgynevezett „kerékpáros nyom” kerül felfestésre a meglévő
burkolatra, jelezve az autósoknak a lehetséges kerékpározókat. A
külterületi szakaszokon természetesen szabványos kerékpárút építése történik.
Az új nyomvonal az alábbi: Rózsás utca - Mester utca – Várkonyi
Anikó utca – Főtér – Damjanich utca – Hunyadi János utca – Arany
János utca – 47 sz. főút – Sáránd.
Reményeink szerint ezzel az új nyomvonallal már eredményes közbeszerzést tudunk lefolytatni, és legkésőbb 2021 őszére a Mikepércsi
Polgárok használatba vehetik az új kerékpárutat.
Karácsony Antal
tanácsnok
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Közbeszerzési eljárás alatt a „Külterületi utak fejlesztése”
Önkormányzati projekt
Önkormányzatunk a belterületi utcák rendbetételével párhuzamosan, már évekkel ezelőtt megkezdte a
mezőgazdasági termelés szempontjából nagyon fontos külterületi mezőgazdasági utak fejlesztését.
Ezen program keretében a gréderezések mellett zúzott köves megerősítést kapott jó néhány mezőgazdasági út.
Legjelentősebb ezek közül a volt robbantó raktártól a Nagymezőre vezető útnak az M35 autópályáig vezető szakasza és a Vasút utcától a 47 sz. főúttal párhuzamosan húzódó észak felé vezető mezőgazdasági út. Mindkét útvonal jelentős búzatermő földek megközelítését biztosítja.
Örömmel tájékoztatjuk Polgárainkat, hogy újabb nagy összegű fejlesztés kezdődik ezen a téren Mikepércsen.
Önkormányzatunk 2016-ban a Vidékfejlesztési Program keretében mintegy 100 millió Ft-ot nyert külterületi
mezőgazdasági utak fejlesztésére. A projekt a közbeszerzési eljárás megindulásával a megvalósítási szakaszba
érkezett. A fejlesztés során a Vasút utca folytatásában a vasúti átkelőtől a volt robbantó raktárig vezető szakasz kap
új kétrétegű burkolatot, az egymás melletti áthaladást biztosító kitérők épülnek, valamint az út mellett futó árok
kotrása is megtörténik. A fejlesztendő szakasz egy részén már aszfaltos burkolat található, de erősen leromlott állapotban, a másik részen pedig beton táblás burkolat, amely szintén rossz állapotba került már az építése óta eltelt
években.
A kivitelezés a közbeszerzési eljárás eredményes lezárulása után kezdődhet meg várhatóan ez év novemberében,
és reményeink szerint 2021 februárjában le is zárul.
Karácsony Antal
tanácsnok
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Idén barnakőszénnel segíti az Önkormányzat a rászorulókat
Az Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan
az idén is támogatási igényt nyújtott be a Belügyminisztériumhoz szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához nyújtandó támogatásra, a településen élő és szociálisan rászoruló polgárok téli
időszakban történő megsegítése céljából.
Az eddigi évektől eltérően idén barnakőszén
vásárlására nyújtott be az Önkormányzat a támogatási igényt.
A Belügyminisztérium pozitív elbírálásban részesítette az Önkormányzat támogatási kérelmét,
és 1.517.650 Ft összegű vissza nem térítendő
egyszeri támogatást hagyott jóvá, amit 478 mázsa barnakőszén vásárlására használhat fel az Önkormányzat.
A támogatási összegen felül az Önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja a pályázati kiírás szerinti kötelező
önrész összegét, mely 303.530 Ft, valamint a szállítási költséget. A pályázati feltételekről később adunk tájékoztatást.
Vida Gáborné
aljegyző

Kilenc személyes kisbusz beszerzésére nyert támogatást az Önkormányzat
A Képviselő-testület a 2020. augusztusi ülésén tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról döntött a település külterületein élők intézményhiányból és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az
alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szükségletek teljesítésének
segítése céljából.
A tanyagondnoki szolgálat
működtetéséhez
szükséges
gépjármű beszerzése céljából az
Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program
keretében kiírt „Tanya és falugondnoki buszok beszerzése”
című alprogramra. A pályázat
kedvező elbírásában részesült és
az önkormányzat 14.998.999,Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A tanyagondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vétele folyamatban van. A szolgálat a szolgáltatói nyilvántartásba vétel után kezdheti meg működését.
Tímár Zoltán
polgármester
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A Mikepércsi Sport- és Szabadidő Egyesület látja el a jövőben a
karbantartási feladatokat a futballpályán
A Gombos Imre edző vezette Mikepércsi Sport- és Szabadidő Egyesület és az Önkormányzat megállapodást
kötöttek, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló futballpálya, valamint az ahhoz tartozó kisegítő létesítmények
(öltöző, futópálya, lelátó) és azok tartozékainak felújítását és állagmegőrzését az Egyesület látja el. Az ehhez
szükséges eszközöket és a fenntartással járó költségeket továbbra is az Önkormányzat biztosítja. A sportolni vágyó gyermekek és felnőttek számára a korai sötétedés sem jelenthet akadályt, hiszen az Önkormányzat készülve
a téli időszakra a pálya megvilágításáról is gondoskodott.
Jó sportolást kívánunk mindenkinek!

Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére és elszállítására vonatkozó szolgáltatási díj emelkedéséről
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó keretszabályozásról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) rendelkezik. A jogszabály rögzíti, hogy a közszolgáltatási díjat ÁFA nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni, amely tartalmazza a begyűjtés, az
ártalmatlanítás, a vízterhelés, illetve nem szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés esetén az utókezelés és a
monitorozás költségeit is. Mivel a szolgáltatási díjnak tehát az ártalmatlanítás díját is tartalmazni kell, ezért szükségessé vált a díj mértékének megemelése, melyet az elfogadott önkormányzati rendelet-módosítás tartalmaz.
A nem közműves-szennyvíz begyűjtésének szolgáltatási díja 1024,- Ft/m3 + áfa összegről a természetes személy
ingatlantulajdonosra vonatkozóan 1204,- Ft/m3 + áfa összegre, a nem természetes személy ingatlantulajdonosra
vonatkozóan 1372,- Ft/m3 emelkedett.
Az üdülőingatlanok, az időlegesen használt, valamint a nem használt ingatlanok tulajdonosaira szintén vonatkoznak a helyi jogszabály fenti rendelkezései.
A szolgáltatási díjat közvetlenül a közszolgáltatási szerződés jogosultjának, azaz a szolgáltatást végző vállalkozónak kell megfizetni.
Felhívjuk a Mikepércsi Polgárok figyelmét, hogy aki eddig még nem csatlakozott a szennyvízcsatorna-hálózathoz, az lehetőség szerint még az idei évben tegye meg, mivel az Önkormányzat rövidesen a talajterhelési díj
bevezetését is napirendjére tűzi.
dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző
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A koronavírus-járványra való tekintettel mindenki
számára ingyenesen elérhető az influenza elleni oltás
Tájékoztatjuk a polgárokat, hogy 2020. október 15-én az influenza oltóanyag megérkezett a rendelőbe, melyet a
jelenleg is zajló koronavírus járványra való tekintettel a korábbi gyakorlattól eltérően nem csak a 60 év fölöttiek
és a krónikus betegségekben szenvedők kaphatják térítésmentesen. Ezúttal mindenki – életkortól és krónikus
betegségtől függetlenül – kérheti a védőoltás beadását, amennyiben szeretne élni a védekezés e formájával.
Tisztában kell lennünk azzal, hogy a kórokozók (vírusok, baktériumok stb.) eddig is itt éltek körülöttünk vagy
éppen bennünk és „ezután is itt maradnak velünk”. Folyamatosan próbálnak behatolni a szervezetünkbe és megbetegíteni minket. Az immunrendszerünk feladata az, hogy a szervezetünkbe jutó vírusokat és baktériumokat
felismerje és elpusztítsa. A mi feladatunk pedig az, hogy vigyázzunk az egészségünkre, védjük a szervezetünket,
ezzel segítve a védekező rendszerünket abban, hogy sikerrel vehesse fel a küzdelmet a folyamatosan jelen lévő,
és a szervezetünket ostromló kórokozókkal szemben. Az Operatív Törzs érvényben lévő utasításainak betartása
mellett figyeljünk az alábbiakra:
- Kellő mennyiségű fehérjét, kevesebb zsírt és szénhidrátot, növényi rostokban gazdag táplálékot fogyasszunk,
kerüljük a nagy mennyiségű étkezéseket, hiszen az elhízás számos megbetegedés okozója lehet.
- Kerüljük a túlzott alkohol fogyasztást. Az alkoholnak valóban van baktériumölő hatása – ezért is alkalmazzuk
felületfertőtlenítésre – de elpusztítja a gyomor- bélrendszerben élő jótékony baktériumokat is, és ezzel gyengíti
a kórokozókkal szembeni védelmet.
- Fogyasszunk kellő mennyiségű C és D vitamint.
- Mozogjunk rendszeresen, hiszen a mozgás serkeni az immunrendszer működését.
- Ne feledkezzünk meg a kellő mennyiségű folyadékbevitelről.
- Az éjszakai pihenésünk legyen elegendő és nyugodt, hiszen ilyenkor regenerálódik a szervezetünk.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
dr. Molnár Gábor
háziorvos

A Polgármesteri Hivatal ügyintézési rendje a koronavírus-járvány ideje alatt
A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés jelenleg zavartalan. Kérjük a mikepércsi polgárokat, hogy személyesen
csak különösen indokolt esetben intézzék ügyeiket, amennyiben lehetséges, ügyeiket ne személyesen, hanem
telefonon, postai vagy elektronikus úton intézzék, illetve beadványaik eljuttatására a Hivatal épülete elé kihelyezett postaládát is használhatják.
Amennyiben a személyes ügyintézés elengedhetetlen, a hivatal ügyféltereiben a koronavírus-járvány második hullámára tekintette kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, valamint a bejáratnál kihelyezett
kézfertőtlenítő használata. Ügyfélfogadás csak a földszinten található fogadóteremben lehetséges.
A várakozás és a nagyobb létszámú gyülekezés megelőzése érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint előzetes
időpontfoglalást követően keressék fel a hivatalt. Az időpontfoglalás rendkívül egyszerűen lehetséges Mikepércs
Község applikációjának használatával, de telefonon is kérhető időpont a Hivatal központi telefonszámán:
52/398-101.
Együttműködésüket ezúton köszönjük!
dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző

13.

Mikepércsi
TÜKÖR

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2020 Október

A koronavírus okozta járvány elleni védekezésre vonatkozó előírások
Ahogy a napi híradásokban hallható és olvasható a koronavírus fertőzöttek száma emelkedik hazánkban.
Településünket sem kerüli el a vírus, így a sikeres megelőzés és védekezés érdekében összegyűjtöttük a hatályos
előírásokat, javaslatokat.
A 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet szabályai szerint a 6 év alatti gyermekek kivételével mindenki számára
kötelező orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textilből, illetve más anyagból készített maszkot (sál, ruhadarab nem megfelelő) hordani az orrot és szájat eltakaró módon:
- a tömegközlekedési eszközökön, illetve a várakozás során,
- az üzletekben (vendéglátó üzlet vendégeit kivéve),
- kulturális rendezvényeken (fellépők kivételével),
- mozikban, múzeumokban, könyvtárakban, színházakban, közösségi színtereken, levéltárakban, ügyfélfogadó
helyiségekben (közigazgatási szerv, posta esetében, illetve egyéb olyan ügyintézési helyiségben, ahol rendszeresen 5 főnél többen várakoznak).
Az egészségügyi intézményekben – a kórteremben tartózkodó betegek kivételével – ugyancsak kötelező a maszkviselés. A szociális intézményekben pedig a dolgozóknak akkor kell maszkot hordaniuk, ha az ellátottakkal érintkeznek (közvetlenül vagy tartósan 1,5 méteren belüli távolságban). Az intézményben lakóknak a közösségi
programok során lehetőség szerint ugyancsak maszkot kell viselniük.
A kormányablakok és kormányhivatalok ügyféltereiben kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, a
sorszámkiadó gépeket pedig kizárólag az ügyfélszolgálatokon dolgozók kezelik. 2020. december 15-ig még
érvényesek Magyarország területén azok az okmányok, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet ideje alatt jártak le. A
kormányhivatalok arra kérik az ügyfeleket, hogy akik még nem hosszabbíttatták meg személyi igazolványukat,
útlevelüket vagy vezetői engedélyüket minél hamarabb, és lehetőség szerint előzetes időpontfoglalást követően
keressék fel a kormányablakokat.
Köznevelési (óvoda, iskola) és szakképző intézményben csak a gyermekek, illetve tanulók, a nevelők, az ott foglalkoztatottak, az intézmény területén karbantartási, illetve javítási munkát végző, illetve jogszabályon alapuló
kötelezettség teljesítése céljából érkező személyek tartózkodhatnak. A gyermek, illetve a tanuló egy fő nagykorú
kísérője az intézmény területére a maszkviselés szabályait betartva a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.
Településünk valamennyi önkormányzati fenntartású intézménye rendelkezik a szükséges számú érintésmentes
lázmérővel, így az oktatási intézményekben október 1-től bevezetett kötelező testhőmérséklet-mérésnek problémamentesen eleget tudnak tenni.
Szeptember 21-től változtak a külföldről hazatérő magyar állampolgárokra vonatkozó karantén-szabályok: ha a
magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 10 napos az illetékes
járványügyi hatóság által kijelölt karantén vagy hatósági házi karantén időtartama.
Zenés, táncos rendezvényen a helyszínen egy időben jelenlévők száma nem haladhatja meg az 500 főt, a résztvevők
a rendezvény helyszínén 23 óráig tartózkodhatnak. A szórakozóhelyek és a vendéglátóhelyek sem tarthatnak
nyitva 23 óra után.
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A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) a koronavirus.gov.hu oldalon “magatartási szabályokat” tett
közzé, amellyel segíteni kívánja a fertőződés elkerülését és a járvány terjedésének fékezését. A legfontosabb
általános védekezési szabályok és óvintézkedések az NNK weboldalán is megtalálhatóak, ahol az alábbiakat
javasolják:
• A rendszeres, alapos kézmosás elengedhetetlen. Legalább 20 másodpercig tartson szappannal és folyóvízzel,
vagy ha erre nincs lehetőség alkoholos kézfertőtlenítővel történjen. Különösen érdemes erre figyelni:
o hazaérkezés után,
o ételkészítés előtt és közben,
o étkezés előtt,
o WC használatot követően,
o tüsszentés, köhögés, orrfújás után,
o beteggel való érintkezés előtt és után,
o állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után.
• Szemhez, szájhoz, archoz csak kézmosást követően nyúljunk.
• A rendszeres szellőztetés kiemelt fontosságú.
• A gyakran megérintett felületeket rutinszerűen, gyakran kell az otthonunkban tisztítani (például: asztalok,
ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok, mosogatók és mobiltelefonok).
• A nagy tömeget, zárt légterű helyiségeket érdemes elkerülni.
• Lehetőség szerint el kell kerülni az érintkezést a betegekkel, aki köhög, tüsszög, lázas – bármilyen okból is
adódjon a betegsége (influenza, bakteriális fertőzés, egyéb).
• Köhögéskor, tüsszentéskor a papírzsebkendő használata elengedhetetlen, használat után azonnal ki kell dobni.
Amennyiben nincs papírzsebkendő nálunk, a kezünk helyett a behajlított kar könyökhajlatába tüsszentsünk.
• Aki beteg, tartson távolságot másoktól:
o tartózkodjon a másokkal történő szoros fizikai érintkezéstől,
o lehetőleg használjon külön WC-t és mosdót,
o használjon külön étkészletet,
o használjon külön törölközőt.
• A maszkviselés a kifejezetten elvárt helyeken túl ajánlott azokon a zsúfolt helyeken, ahol másoktól a védőtávolság
nem tartható.
A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan
vannak, a szociális távolságtartásra és a gyakori, alapos kézmosásra külön figyelmet kell fordítani. Akinél külföldi
tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, fontos, hogy azt szigorúan betartsa. Bárki,
akinek tünete(i) vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát.
Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az idősek is fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az
idősotthonok fenntartóinak mindent meg kell tenniük a fertőzések elkerüléséért. Ha egy szociális intézményben
vagy bárhol más közösségben gócpont alakul ki, akkor a járványügyi bevetési egység megteszi a szükséges intézkedéseket.
A koronavírus-járványra tekintettel mindenkinek javasolt az ingyenesen elérhető influenza elleni oltások beadása,
melyre településünk háziorvosai is bíztatják az itt lakókat.
dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző
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A közfoglalkoztatás eredményei
A közfoglalkoztatás keretén belül idén is foglalkozott Önkormányzatunk mezőgazdasági termeléssel. Fóliasátrainkban 400 m2-en
paradicsom és paprika termett. Batátából 4000 tövet ültettünk, 0.1
hektárnyi területen vöröshagymát, ugyanekkora területeken uborkát,
őszi fejes káposztát, valamint karfiolt neveltünk. A konyhakerti növényeink az Étkező-konyhánkban kerülnek felhasználásra a napi ebéd
készítéséhez, továbbá savanyúságot készítünk, amit szintén a konyha
használ fel.
Szántóföldi növények közül az idei évben 5.1 hektáron ültettünk kukoricát és 6.1 hektáron napraforgót, melyeket sikerült értékesíteni.
A betakarítási munkákon kívül minden munkafolyamatot önkormányzati dolgozóink végeztek el. Ezúton is köszönjük szorgos
kezeik munkáját. Örömünkre szolgál, hogy a saját magunk által megtermelt zöldségeket fogyaszthatják intézményeinkben gyermekek és
felnőttek egyaránt.
Kovács Andrea
önkormányzati munkatárs
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FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK
FIGYELMÉBE!
FELHÍVÁS

a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat benyújtására

A pályázati kiírás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján és Mikepércs Község Honlapján.
(www.mikepercs.hu )

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése
https: //bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
(aki már korábban regisztrált, annak nem kell újra!)
A pályázók a regisztrációt követően tölthetik fel adataikat a
pályázati a rendszerbe. Ezt követően a pályázati űrlapot
kitöltve, véglegesítve, kinyomtatva, aláírva a település
önkormányzatánál kell benyújtaniuk a kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt. Bármely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának
határideje:

2020. november 05.
Mikepércs, 2020.szeptember 30.
Tímár Zoltán s.k.
polgármester
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Nyilas Misi
Tehetséggondozó Program
ISKOLAKEZDÉSI TANULMÁNYI TÁMOGATÁS
Kedves Mikepércsi Tanulók, Szülők!
Mikepércs Község Önkormányzata fontos feladatának tartja a tanulás segítését, a szülők iskoláztatással
kapcsolatos terheinek enyhítését. Ennek érdekében 2016. év őszétől elindította Önkormányzatunk a „Nyilas Misi
Tehetséggondozó Programot”, amelynek keretében ismét lehet igényelni a képviselő-testület által 2014-ben
bevezetett tanulmányi támogatást.
Tájékoztatom a szülőket és az érintett diákokat, hogy 2020. évben a tanulmányi támogatás megilleti az általános
iskolában, a középiskolában és a felsőfokú oktatási intézményekben tanulókat az alábbi feltételek fennállása
esetén:
- az igénylő a tanulmányi támogatás iránti kérelmét benyújtja,
- a diák a 28. életévét nem töltötte be és általános, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán, vagy nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat,
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének három és félszeresét (99.750,-Ft), vagy akit szülője egyedül nevel, és családjában az
egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
négyszeresét (114.000,-Ft).
- a jövedelmi feltételek fennállása esetén a tanulmányi támogatás megilleti közép- vagy felsőfokú oktatási
intézményben esti, vagy levelező tagozaton tanulmányokat folytató 28. életévét be nem töltött diákot is,
feltéve, hogy keresőtevékenységet nem folytat, és erről írásban nyilatkozik. A diákmunka nem minősül
keresőtevékenységnek.
A tanulmányi támogatás összege:
- általános iskolai tanuló estén:
- középiskolai tanuló esetén:
- főiskolai, egyetemi hallgató esetén:

10.000,-Ft/tanuló
14.000,-Ft/tanuló
18.000,-Ft/hallgató

A támogatás igénylésére szolgáló „Kérelem tanulmányi támogatás megállapítására" elnevezésű
formanyomtatvány letölthető a Mikepércs Községi Önkormányzat honlapjáról (www.mikepercs.hu.
internetes oldalról) vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal (Mikepércs, Óvoda u. 4.) Ügyfélszolgálati
Pultjánál.
A kérelemhez mellékelni kell:
- az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, kivéve a Mikepércsen
tanuló általános iskolásokat,
- a közös háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását,
- esti vagy levelező tagozatos diák nyilatkozatát arról, hogy folytat-e keresőtevékenységet.
A támogatási igényt a „Kérelem Mikepércs Község Polgármesteréhez
tanulmányi támogatás megállapítására" formanyomtatvány
kitöltésével, a hozzá kapcsolódó igazolások csatolásával kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba
(4271 Mikepércs, Óvoda u. 4.)
Mikepércs Polgármesteréhez címezve
legkésőbb 2020. október 30. napjáig.
Mikepércs, 2020. szeptember 22.
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Bemutatkozik településünk új fogorvosa: Dr. Antal Zsuzsa
Dr. Antal Zsuzsa vagyok, Debrecenben születtem 1992-ben,
azóta is itt élek. A Tóth Árpád Gimnáziumban folytattam
középiskolai tanulmányaimat, majd a Debreceni Egyetem
Fogorvostudományi Karán tanultam tovább 2011-től. Az 5
éves képzés után 2016-ban kaptam meg diplomámat. Úgy
éreztem, hogy egy lelkiismeretes orvos tanulmányai itt még
nem fejeződhetnek be, ezért konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképzésre jelentkeztem a Debreceni Egyetemen.
A 3 éves képzés után 2019-ben kaptam meg szakorvosi oklevelem, kiválóan megfelelt minősítéssel. Ebben a 3 évben
a klinikán kívül Hajdúbagoson és 2 debreceni körzetben is
dolgoztam mint körzeti fogorvos, hiszen az elméleti tudáson
kívül minél nagyobb gyakorlati tapasztalatra szerettem volna szert tenni. A klinika továbbra is a mindennapjaim része,
a Fogorvostudományi Kar munkájában oktatóként veszek
részt, és igyekszem a legjobb tudásom szerint hozzájárulni a
következő fogorvos generáció kineveléséhez.
A mikepércsi körzetet Orémusz György doktor úrtól
2020. április 1-jén vettem át, egy mindenki számára nehéz
időszakban, a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások idején. Ekkor a fogászatok csak sürgősségi ellátást végezhettek, rövidített nyitva tartással, ezért ezt az időszakot
a rendelő megújítására tudtam fordítani: új bútorokat, eszközöket, új padlóburkolatot kapott a rendelő.
Az elmúlt időszakban helyreállt a rend: kellő körültekintéssel, a higiéniás szabályokat szigorúan betartva már
mindenkit elláthatunk, így egyre több mikepércsi lakossal találkozok nap mint nap.
Mikepércs egy ékszerdoboz, tele van különleges látnivalókkal, és nyitott, segítőkész emberek lakják. Tartottam
tőle, hogy fiatal korom miatt nehezen tudom majd elnyerni az itteni emberek bizalmát, de azt tapasztalom, hogy
szeretettel fogad mindenki, úgy érzem befogadtak.
Ahogy szabadidőm engedi, igyekszem felfedezni a település látványosságait is. Nemrég az Ezeréves Tölgyhöz
és a földikutya rezervátumhoz kirándultam el, csütörtökönként pedig kötelező program a sajtos tallér beszerzése
a kézműves piacon.
Nagyon szerencsés vagyok, mert egy segítőkész önkormányzat áll a hátam mögött, a munkámat pedig a mikepércsiek által már jól ismert fogászati asszisztens, Tahóczki Melinda segíti. A helyettesem szintén helyi lakos,
Dr. Biacsko Csilla, így a mikepércsieknek már nem kell Sárándig menni, ha a távollétemben fájdul meg a foguk.
Remélem, hosszú közös munka elé nézünk, mert még sokáig szeretnék ennek a közösségnek a szolgálatában állni.
Dr. Antal Zsuzsa
fogorvos
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NYÁRI DIÁKMUNKA
Az Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan idén
nyáron is csatlakozott a „Nyári diákmunka 2020”
elnevezésű programhoz. A program célja a korai
munkatapasztalat-szerzés, de mindemellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A program
keretében az Önkormányzat 2020. július 15. és 2020.
augusztus 14. között 37 fő, 16 és 25 év közötti nappali
tagozatos vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező
diákok számára biztosított nyári diákmunkát napi 6
órás munkaviszonyban, havi bruttó 120 750 Ft-os
munkabérért.
A diákok idén igen sokrétű feladatot végeztek. Községünk játszóterét és az óvodai kinti játékokat festették, részt vettek egy csoportszoba felújításában és
a bútorok elhelyezésében. Segítői feladatokat láttak
el az általunk szervezett nyári táborban, betekintést
nyertek a bölcsőde életébe, valamint az ÉtkezőKonyhán dolgoztak. Megújult Hivatalunk kerítése,
segítettek a szociálisan rászorulók részére érkezett ruha adomány válogatásában és osztásában, gyomláltak az
Önkormányzat által művelt mezőgazdasági területen. Az Önkormányzat rendezvényeit biztosító kültéri padok,
asztalok festése és a kulturális térben lévő kárpitozott székek takarítása is az ő kezük munkáját dicséri.
A diákok értékes munkáját
köszönjük!
Bányai-Király Brigitta
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Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program

Mikepércs Önkormányzata idén is csatlakozott a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától érkezett felhívásra a Magyarok Kenyere Alapítvány programjához,
így lehetőségünk nyílt támogatni a határon innen és
a határon túl élő, rászoruló magyar gyermekeket és
családjaikat, valamint a rászoruló gyermekeket segítő
szervezeteket. A Magyarok Kenyere program során a
Kárpát-medence magyar lakta területein élők nemzeti
összefogással gyűjtenek búzát. Ennek egy részéből
liszt, a másik részéből pedig kenyér készül. A kezdeményezés célja továbbá a nemzeti identitásunk,
hagyományaink megőrzése és a nemzeti összetartozás erősítése. A program a magyar gazdaközösségek együttműködését is segíti, a megmozdulás csatornaként szolgál a gazdálkodási ismeretek egymás
közötti átadására is a Kárpát-medencében.
Köszönetet mondunk a mikepércsi felajánlásokért a
Fekete Major Kft. és Mike Üzletház Kft. vezetőinek a
felajánlott búzát!
Kovács Andrea
önkormányzati munkatárs
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Szabadtéri színházi est

A Nemzeti Színház szervezésében indult útjára a Déryné Program, melynek célja, hogy kistelepülésekre juttasson el színvonalas produkciókat.
A Déryné társulat Mikepércsre is elhozta Petőfi Sándor János
vitéz című művét, mely 2020. augusztus 30-án volt látható a szabadtéri színpadunkon.
Az előadás rendhagyó formában egy óra leforgása alatt mutatja
be Petőfi Sándor hatalmas klasszikusát.
A késő nyári szabadtéri színházi est remélhetőleg mindenkinek
maradandó élményt nyújtott lendületes, fiatalos előadásával.
Zahorján Mária
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Az idei évben is jól sikerült az Önkormányzati Nyári Tábor.
Az évről évre visszatérő táborunk ebben az évben kettő héten keresztül
biztosított segítséget a szülők számára, melyben a gyermekek színes
és tartalmas programokkal kapcsolódhattak ki a nyári szünidő alatt.
A tábor ideje alatt többféle kézműves foglalkozással is megismerkedhettek a tábor résztvevői. Minden héten ellátogattunk Debrecenbe.
Első alkalommal a közeli Nagykaland játszóházban töltöttük a szerda délelőttünket a gyermekek nagy örömére, a második héten pedig
a Debreceni Állatkertbe utaztunk. Az itthon töltött napok során részt
vettünk a HBM-i Rendőr-főkapitányság Oktatási és Kiképzési Alosztály bemutatóján, elmerültünk a mézkészítés rejtelmeiben, voltak
sportfoglalkozások. Ellátogatott hozzánk a FruzsikáS, aki interaktív
zenei órával szórakoztatta a gyerekeket. Ellátogattunk a Mikepércsi
Lovasparkba, ahol a gyermekek lovagolhattak és csónakázhattak.
Újabb kutyaterápiás csapat látogatott meg minket a kicsik és nagyok
nagy örömére. A hetet minden alkalommal zenés-táncos programmal
zártuk. Volt itt zumba óra és táncház egyaránt. A két hét alatt kedves
élményekkel és programokkal gazdagodhattak a tábor résztvevői. Ezúton is köszönjük a gyermekfelügyelők fáradhatatlan munkáját, emellett
köszönjük a diákmunkások kitartó lelkesedését, mellyel tartalmasabbá
tették a mindennapjainkat, és minden reggel frissítő tornával várták az
érkezőket. Külön köszönet, hogy munkájukkal hozzájárultak a tábori
foglakozások színesítéséhez Erdős-Tóth Fruzsinának, Tóth Zsoltnak,
Lendvai Mónikának, a táncház megtartásáért Besenyei Virágnak, Sitku
Reginának, Ilyés Orsolyának, Balogh Csabának, Tószegi Tamásnak és
Dobos Daniellának. Jóleső érzés volt a szülők dicsérő szavait hallani,
a mindennapi fáradságos munkát a folyamatos pozitív visszajelzések
enyhítették.
Jövőre újra színes programokkal várunk minden érdeklődőt! ☺
Zahorján Mária
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Az idei évben is jól sikerült az
Önkormányzati Nyári Tábor.
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Újabb kezdeményezés történt a helyi termelőink részéről – létrejött a Termelői zug
Az ötlet nem is annyira új, hiszen a Termelői zug gondolata
már közel két évvel ezelőtt megfogalmazódott Berta István és
párja Edit fejében. Adott volt egy csendes kis zug az Orosz István utcában, ahol a sors adta véletlennek köszönhetően több
ügyeskezű és szorgos helyi lakik: Berta István és felesége, Edit
(Kemencezug) kemencében készít finomságokat; Tóth János és
felesége, Zsuzsa (Tóth Méhészet) különböző ízesítésű mézeket
készítenek, valamint itt él Fekete Erzsébet és Solymosi Márk is,
akik művészi alkotásaikkal színesítik a környezetet. A gondolat
nagy örömünkre idén nyáron életre kelt: a csapat, a szomszédok közösen dolgoznak és toboroznak még több termelőt maguk
mellé, hogy minél szélesebb termékkínálatot tudjanak biztosítani
a vásárlóknak. Közösségi oldalukon kezdték el népszerűsíteni a
tevékenységüket, és az elmúlt hónapban megrendezték az első
Termelői napot. A Kemencés Pajtánál a csütörtöki napokon árusítók közül többen csatlakoztak hozzájuk a termelői napon is.
Hogy mi is volt a kínálat? A Kemencezug finom kemencében
sült kovásszal élesztőmentes kenyereket, kifliket, illetve édessós süteményeket, péksüteményeket kínált; a Tóth Méhészettől
méz és méhészeti termékeket, különleges mézfajtákat, Apiterápia termékeket, méhviasz gyertyákat lehetett vásárolni. Jenei
Jánosék házi készítésű sajtjai; Andi-Mangi böszörményi termelő
mangalica húsból készült termékei; Szabó Ernő frissen vágott
csirkéi, Rózsa Sándor balmazújvárosi termelő lekvárjai, szörpjei, gyümölcsei mind a vásárlók kosarába kerülhettek. Nagyné
Ungvári Andrea Berettyóújfaluból érkezett a hidegen sajtolt
napraforgó étolajjal, Kökényesi György almaecetet, teafüvet és
gyógynövénykészítményeket hozott magával. Az ételeken túl
volt lehetőség egyéb termékeket is vásárolni: Fekete Erzsébet és
Solymosi Márk festményeit, Oláh Julianna táskáit, Béres Judit
ásványékszereit. A következő alkalommal tovább bővül majd a
Termelői nap kínálata chilifűszerekkel, szappanokkal, száraztésztákkal és kézműves csokoládékkal.
Az ötlet sikerét bizonyítja, hogy az egész naposra tervezett piac
kínálata pár óra alatt elfogyott. A helyieken kívül más településről
érkező vásárlók is ellátogattak hozzájuk fiataloktól az idősekig,
termelőink nagy örömére. Ezúton is szeretnének elnézést kérni
azoktól, akiknek már nem jutott a termékeikből, hiszen nem
számítottak ekkora érdeklődésre már az első napon. Bíznak benne, hogy a következő alkalommal mindenkit kárpótolhatnak frissen készült finomságaikkal.
A kezdeményezés folytatódik, és várják mind a csatlakozni vágyó termelőket, mind pedig a helyi, kézműves termékek iránt
érdeklődő vásárlókat a következő Termelői Napra, valamint
csütörtökönként 16 órától a Kemencés Pajtánál.
A nagyszerű kezdeményezéshez gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!
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Speciális tartalékosként a Seregben
Már közel 50-en csatlakoztak a Hajdúságból a
Magyar Honvédség által meghirdetett Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálathoz. A program a jövőben is folytatódik, a
megyeszékhelyek toborzóirodái továbbra is várják
a jelentkezőket.
A kialakult járványhelyzet miatt a Magyar Kormány
gazdaságvédelmi programjának középpontjában a
munkahelyek megőrzése és az új munkahelyek teremtése áll. Ebben vállal jelentős szerepet a Magyar Honvédség a – 2020. július 1-jével elindított – Speciális
Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálat vállalásának lehetőségével. A szolgálatra olyan büntetlen előéletű,
felnőtt korú, magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akiknek belföldi lakcímük és legalább általános iskolai
végzettségük van. A honvédség akár több ezer állás nélkül maradt embernek adhat átmeneti vagy hosszútávú
munkalehetőséget, a 6 hónapos képzés ugyanis újabb fél évvel meghosszabbítható, de lehetőség van áttérni más
szolgálati formára is.
Az elmúlt rövid időszakban országszerte több százan vonultak be a Magyar Honvédség kijelölt alakulataihoz, a
lakóhelyükhöz legközelebbi képzési helyre. Megyénkből eddig már majdnem 50-en csatlakoztak.
Az újoncok a bevonulásukat követően megkötik szerződésüket, megkapják a kiképzéshez szükséges ruházatot,
majd megkezdik hat hónapos szolgálatukat. A kiképzés programját kifejezetten katonai előképzettséggel nem
rendelkező civil embereknek dolgozták ki. Az erőnlét fokozatos növelése után 6 hetes általános lövész képzés,
majd 3 hónapos egyéni szakkiképzés következik, ezalatt minden résztvevő egy általa választott területre specializálódik érdeklődési körének és végzettségének megfelelően. A foglalkozások heti negyven órában zajlanak,
a napi feladatok végrehajtása után mindenki hazamehet a családjához. A speciális önkéntes területvédelmi tartalékos katonáknak a garantált havi jövedelem mellett napi egyszeri meleg étel és utazási támogatás is jár.
A honvédség nem titkolt célja a programmal, hogy egyre többen válasszák a szerződéses szolgálatot vagy a tartalékos szolgálati formák valamelyikét. Természetesen, aki a képzési idő alatt visszakapja állását vagy új munkát
szerez, bármilyen megkötés nélkül, azonnal visszatérhet a civil életbe.
A speciális szolgálatformához egészségügyi szűrés és
erkölcsi bizonyítvány szükséges. A katonai toborzók
mindenben segítik a jelentkezőket, így akár megszervezik az orvosi vizsgálatokat is. A jelentkezési lapot
a megyei toborzóirodákban lehet kitölteni, az előzetes
kérdésekre pedig telefonon és e-mailben is válaszolnak.
Elérhetőségük megtalálható a www.iranyasereg.hu és
a www.hadkiegeszites.hu oldalakon, de jelen vannak
a Facebookon is, MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság néven. A Hajdú-Bihar
megyében lévő ügyfélszolgálat Debrecenben a Péterfia
u. 58/a szám alatt található, ahol nyitvatartási időben
személyesen, telefonon (52/314-200) vagy e-mail-ben
(hajdu.toborzo@mil.hu) lehet érdeklődni a vállalható katonai szolgálatformák iránt.
Fotó: Schwarcz Viktória t. százados
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Otthonukban köszöntöttük a kicsiket

Idén minden kicsit más. A tavalyi évhez hasonlóan
tavasszal szerettük volna ünnepélyesen köszönteni
településünk legkisebbjeit, de a jelenleg is tartó vírushelyzet miatt a megajándékozásukat idén másként kellett megvalósítanunk. A tavalyi év második félévében
született gyermekeknek – 10 kislánynak és 19 kisfiúnak
– Tímár Zoltán polgármester úr és Kiss Sándorné alpolgármester asszony személyesen vitte el a kelengyecsomagokat, kiemelt figyelmet fordítva a megfelelő óvintézkedésekre. A mindennapi használati dolgokat rejtő
babacsomag mellé egy mikepércsi címerrel ellátott
puha takarót és kispárnát, egy, a kicsi keresztnevével
díszített mézeskalács szívecskét és egy gratuláló emléklapot adtak át a családok számára Önkormányzatunk
nevében.
Gratulálunk a szülőknek és kívánunk egészségben gazdag, boldog életet a gyermekeknek!
Kovács Andrea
önkormányzati munkatárs
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Aprócska meglepetés az első napokon

Nagy lépés gyermeknek és szülőnek egyaránt, amikor a kicsik bölcsődébe, óvodába, a nagyobbak iskolába készülnek. Izgalmakkal teli napok, hetek előzik meg az évkezdést, sok-sok kérdéssel, örömteli készülődéssel, pici aggodalommal, vajon milyen lesz majd, hogy érzi ott magát a gyermek. Ezeket az emlékezetes napokat tettük színesebbé egy aprócska meglepetéssel. A 36 kis bölcsis egy mézeskalács virágocskát, az 56 ovis egy bagoly figurát és
a már iskolát kezdő 48 elsős diák egy ceruzát kapott önkormányzatuktól jelképes útravalóként.
Legyetek nagyon ügyesek és kitartóak! Kívánunk nektek boldog éveket az intézményeinkben!
Kovács Andrea
önkormányzati munkatárs
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Jantyik Zsolt: Mese a Mikepércsi Tündérpalota keletkezéséről
A Tündérpalota udvarán került bemutatásra a Mi mesénk. Izgalmakkal teli napokon voltunk túl 2020. augusztus
14-én. Nagyon vártuk, hogy örömünkben osztozzanak a kedves családok és meghívott vendégeink ezen a délutánon, a mesekönyvünk bemutatóján, amely a bölcsőde keletkezéséről íródott. A kisgyermeknevelők alapötlete
alapján Jantyik Zsolt írta és Tóth Marcell, volt bölcsődésünk illusztrálta. A könyv megjelenését Mikepércs Község Önkormányzata és Tímár Zoltán, polgármester Úr támogatta. A nyomdai munkálatokat a DELA Könyvkiadó Kft. végezte. A könyvben megjelent fotókat Gajdics Szilvi fotós készítette. Köszönjük minden támogató
és közreműködő munkáját! Könyvünk megvásárolható Dudás Gyöngyike intézményvezetőnél a Mikepércsi
Bölcsődében, 4271 Mikepércs, Tisza István u. 12.
A könyv megvásárlásával bölcsődénket támogatják.

„Bölcsődésből óvodás lesz…”
Hagyományainkhoz híven 2020. július 17-én a kis óvodásaink elköszöntek a számukra szeretetet adó, gondoskodó
kis közösségtől. A gyermekek és a kisgyermeknevelők szorgalmasan készültek erre a délutánra.
A pandémiás helyzetre való tekintettel a Búcsú uzsonna rendhagyó módon került megrendezésre. Ezúton is köszönjük a családok megértését és segítő együttműködését.
A 20 búcsúzó gyermekünknek kívánunk az óvodában élményekkel teli mindennapokat, örömmel és szeretettel
gondoljanak vissza a bölcsődében eltöltött időre.
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Mikepércsi Napsugár Bölcsőde
Kisvakond Csoport

2019/2020

Kata
Anita
Reni
Szandika

Pannus

Noémi
Mathias

Barnus

Lacika

Hanna

Jázmin
Hanna
Zsombi
Dávid

Gergő
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Szüreti nap az óvodában
Hagyományainkhoz híven minden évben szüreti napot tartunk az óvodánkban. Idén a rendkívüli helyzetre való tekintettel, az eddig megszokott mulatságtól szerényebben zajlott
ez a nap.
A hét elején a gyermekek már szorgosan gyűjtötték a szőlőt
minden csoportban. Ezúton is köszönjük szépen a szülők
közreműködését! A sok finom szőlőt szeptember 16-án, szerdán a gyerekekkel közösen dolgoztuk fel az óvoda udvarán.
Csoportonként vettük ki részünket a must készítésének a
folyamatából. A gyerekek megismerkedhettek az eszközökkel, kipróbálhatták a darálást, préselést. Munkánk végeztével
boldogan fogyasztottuk el az édes, zamatos mustot. Élményekkel telve zártuk a napot.
Tapoti Edit
óvodapedagógus
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Új játékok érkeztek óvodánkba
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvoda
udvar című pályázaton 1.072.968,- Ft-ot nyert Önkormányzatunk. A pályázat célja az óvodai udvar és kültéri
eszközfejlesztés támogatása volt, így segítve elő a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését.
A pályázati projekt eredményeképpen a gyerekek régi
álmai válhattak valóra, hiszen óvodánk rengeteg udvari
játékkal gazdagodott. A homokozó játékok, markolók
és dömperek, utánfutók, traktorok óriási örömöt, és
játéklehetőséget biztosítanak minden óvodás számára.
A játékcsomag különleges meglepetést is tartogatott
számukra: mintegy 60 db motor és autó várta kis gazdáját, melyek egy igazi közlekedési park eszközeivel
– jelzőlámpákkal, útjelző táblákkal, útburkolati jelekkel – igazi élményé varázsolják a gyerekek udvari
játékát. Ezek az eszközök lehetőséget biztosítanak
majd egy-egy tematikus nap keretén belül a sokoldalú tapasztalatszerzésre, a közlekedési etikett szabályainak korai elsajátítására, illetve a figyelmük,
mozgásuk fejlődésére is pozitív hatást gyakorolnak.
A gyerekek örömmel vették birtokba a csodaszép játékokat. Mesebeli várak nőttek ki a homokozóból a
dömperek és a traktorok segítségével. A bátor sofőrök is
izgalommal pattantak a kis motorok és autók nyergébe,
melyekkel színes közlekedési kavalkádot varázsoltak az
óvodánk udvarára.
Rácz Gabriella
mb. óvodavezető
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MIKEPÉRCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az idei tanév kezdése, valamint az
iskolai programok megvalósulása is
kissé átalakult, a március óta tartó
vírushelyzet miatt. Hagyományos
programjaink megrendezését, a
tanulókra tekintettel nem halasztottuk el, csak kicsit átszerveztük.
Tantestületünk elsődleges feladata
a tanulók egészségének védelme, de
fontos számunkra a diákok kulturális
nevelése mellett a sport, az egészséges életmód szemléletének fejlesztése. Ezt figyelembe véve kapcsolódtunk be az Európai Diáksport
Nap és Hét programsorozatba, valamint a Pályaorientációs napunkat
is ezek tükrében szerveztük meg. A
vírushelyzetre való tekintettel, a kapott tájékoztatókat figyelembe véve, testnevelés órák keretein belül bonyolítottuk le az Európai Diáksport Napot. Az órákon az egészséges életmódra, a sport, a mozgás fontosságára is felhívtuk
a figyelmet. Amikor az időjárás engedte, voltak olyan osztályok, ahol lefutottuk a 2020 métert is. Akadálypályákat,
kerékpáros ügyességi pályákat, sorversenyeket, csapatversenyeket rendeztünk diákjaink számára. Igyekeztünk
az órákat a szabadban megtartani, ezzel is erősítve immunrendszerünket, a lehető legkisebb esélyt adva a vírus
terjedésének. A hagyományoktól eltérően, az iskola keretein belül valósult meg a Pályaorientációs napunk is.
Az osztályok a saját tantermükben maradva különböző feladatokat oldottak meg. A pályaorientáció mellett nagy
hangsúlyt kapott a különböző kompetenciák
fejlesztése is ezen a napon. Játékos feladatokon keresztül ismerkedtünk meg a mai
modern szakmák mellett régi mesterségekkel, foglalkozásokkal. Kvízekkel, anagrammákkal, különböző rejtvényekkel és feladatlapokkal mérték össze tudásukat diákjaink. A
Nemzeti Pályaorientációs Portálon található
foglalkozásbemutató kisfilmek közül is megnéztünk néhányat. Nyolcadikos tanulóink
eközben az Országos Pályaorientációs Vizsgálatba kapcsolódtak be, melyet az Oktatási
Hivatal szervezett. Online módon töltötték
ki az országos kérdőívet, melyet a rendszer azonnal kiértékelt, így a tanulók segítséget kaptak abban, hogy milyen irányban
lehet sikerük a továbbtanulásban, mihez van
érzékük.
Tehát, kicsit másképp…… A továbbiakban is így folytatjuk iskolai életünket. Sokszor online, és minden óvintézkedést betartva.
Feketéné Györfi Erika
intézményvezető-helyettes
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EGY KELLEMES NAP TISZACSEGÉN
A Mikepércsi Őszidő Nyugdíjas Egyesület tagjai
augusztus 26-án a Tiszacsegei Szabadidő, Sport és
Egészségügyi napra kaptunk meghívást, amit örömmel elfogadtunk.
A Tisza partján a Holdfény Kemping árnyas fái alatt jó levegőn tölthettünk egy kellemes napot. Már a kapuban kedvesen fogadott Szabó
Tiborné Irma a Csengeri Nyugdíjas Egyesület elnöke, és elkísért a
sátrunkhoz. A jelentkező klubok megérkezése után Fekete Gergő polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Molnár Ferencné HBM
és Debrecen Nyugdíjas Szervezetei Szövetségének elnöke köszöntötte
a szépkorúakat. Ezután kezdődött a jól összeállított program! Volt
ének, tánc, paródia, citera zenekar. Klubunk házaspárja Rácz János
és felesége Marika, egy „Béláéknál névnap van” című paródiát adtak
elő nagy sikert aratva. Beneveztünk a főzőversenyre, egy kü-lönleges
húsos levest főztünk. Nagyon finom volt, a zsűri első helye-zést adott
rá. Klubtagunk, Csengeriné Esztike főzte Berkiné Esztike segítségével. Ebéd után Szenior Sport ügyességi csapatversenyen is részt
vett a csapatunk. Különféle változatos, profin összeválogatott feladatok voltak. Itt is szeretném megköszönni a szervezők kitűnő ötleteit.
Hét csapat indult a versenyen. Nagy lendülettel, örömmel, vidáman
egymást bíztatva csináltuk a műveleteket. Aki nem sportolt a tagjaink
közül, azok elmentek hajókázni. Mindenki nagyon jól érezte magát!
Hamar eltelt ez a nap. Kellemesen elfáradva, de jókedvvel, élményekkel gazdagodva elindultunk haza.
Tahóczki Sándorné
Mikepércsi Őszidő Egyesület vezetője
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Író-olvasó találkozó Kocsel Rékával
2020.09.17-én a délelőtti órákban Író-olvasó találkozót tartottunk Mikepércsen a Nagyváradi
u. 1. sz. alatt, a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár támogatásával és közreműködésével.
Vendégünk volt Kocsel Réka, természettudományi mérnök, a Debreceni Természettár
munkatársa, aki a két hetedikes osztálynak tartott egy interaktív előadást „Boszorkánykonyha” címmel, bemutatva a világ és hazánk mérgező állatait, egyedeit.
Az előadást nagy érdeklődéssel fogadták a diákok és nem kis meglepetésünkre számos bemutatott egyedet és
fajt fel is ismertek.
Kovácsné Diós Emese
könyvtáros

Elérhetőségek:
4171 Mikepércs, Szabadság tér 4.
Telefon: 06-20/246-0968
Email: konyvtar@mikepercs.hu, mikepercs.
konyvtar@gmail.com
Honlap: www.mikepercs/hu/hu/konyvtar
Elektronikus katalógus: http://hunteka.asp.
hunteka.hu/mikepercs

Nyitva tartás:
Hétfő: 7.30-17.00
Kedd: 7.30-16.00
Szerda:7.30-17.00
Csütörtök: 7.30-16.00
Péntek:7.30-14.00
Ebédidő: 12.00-12.30
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4271 Mikepércs, Petőfi utca 67. ( a posta mellett) Tel.: 06-52/803-188 E-mail: ikszt@mikepercs.hu
NYITVA TARTÁS
HÉTFŐ: ZÁRVA , KEDD: 12.00 - 18.00, SZERDA: 12.00 – 20.00
CSÜTÖRTÖK: 8.00 - 12.00, PÉNTEK: 8.00 - 12.00
SZOMBAT: 12.00 - 18.00 , VASÁRNAP: ZÁRVA
SZABADTÉRI KONDIPARK
NYITVA TARTÁS
Minden nap: 8.00-18.00
KARATE OKTATÁS:
Kedd: 17:00-18.00
Szombat: 17:00-18.00
CITERA OKTATÁS
minden szombaton 15.00-16.00
7-14 éves korú gyerekeknek

FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRA
Minden pénteken 8.00-12.00
MAZSORETT:
Szerda: 16.00-18.00
NYUGDÍJAS KLUB
Kedd: 9.00-11.00
ESKRÍMA:
Szerda: 18.00-20.00

BAZSARÓZSA
Szerda: 17.00-18.00

Hirdetés: A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését: féloldal terjedelemben: 10.000 Ft, negyedoldal terjedelemben: 5.000 Ft, apróhirdetés karakterszámtól függően: 400-500 Ft, apróhirdetés keretes: 400-500 Ft + 200 Ft. Hirdetését feladhatja a Wass
Albert Közösségi Házban személyesen hétköznapokon 8.00-18.00 óra között (Petőfi u. 67., Posta mellett). A Mikepércsi Tükör szándékolt
tartalmával ellentétes, rágalmazó jellegű, provokatív vagy sértő tartalmú, illetve sértő tartalomra felhívó hirdetések megjelentetését a lap kiadásáért
felelős személy megtagadhatja.
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

