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KÖSZÖNTŐKÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasó!

A Mikepércsi Tükör karácsonyi és újévi dupla számát tartja a kezében, amely 
egy kísérleti időszak utolsó lapszáma is egyben. Fél évvel ezelőtt döntöt-
tünk úgy, hogy ez év decemberéig új keretek között, havi rendszerességgel 
jelentetjük meg az önkormányzat hivatalos lapját. Az aktuális tájékoztatás 
mellett a cél az volt, hogy minden hónapban összefoglalhassuk közössé-
günk eseményeit, bemutatkozhassanak civil szervezeteink, intézményeink. 
Újságunk a községünk Facebook oldalán is olvasható, így tágabb közönséghez 
is szól. A világhálón keresztül Mikepércsről elszármazott honfitársaink-
hoz, testvértelepülésünk lakóihoz is eljutunk. Örömmel vettük a sok-sok 
lájkot, az önkormányzati képviselőinkhez sorra érkeztek a tetszésnyilvánítá-
sok, szerkesztőinknek sokan, sokszor gratuláltak. Fél év után elértük, hogy 
olvasóink várják a következő havi lapszámot, a civil szervezetek, sportkörök 
maguk jelentkeznek azzal, hogy szeretnének szerepelni, amennyiben van rá 
mód. 

Köszönetet kell mondanunk mindenkinek, aki részt vett e fél évig tartó vál-
lalkozásban, akár munkatársként, akár önkéntes segítőként. Külön köszönet 
illeti azokat a mikepércsi polgárokat, közösségi embereket, akik mindenféle 
juttatás nélkül írtak cikkeket, ajánlották fel fotóikat, segítettek a technikai 
problémák leküzdésében. Köszönet illeti a polgármesteri hivatal dolgozóit, 
az intézményeink vezetőit, dolgozóit, az önkormányzat képviselőit azért, 
hogy információkkal, sokszor kész írásokkal láttak el bennünket. Köszön-
jük a közmunkásoknak, hogy minden olvasóhoz eljuthattunk. Mindössze 
két, az önkormányzat által fizetett munkatársa volt a lapnak, Sápi Ildikó 
és Vass Lajos személyében, akik hónapról hónapra biztosították a szak-
maiságot, nélkülük a fél évig tartó vállalkozás biztosan kudarcra lett volna 
ítélve. 

Most egy időre visszavonulunk, januárban számot vetünk, értékeljük az 
elvégzett munkát, megvizsgáljuk a jövő év költségvetési lehetőségeit, majd 
közös döntéssel meghatározzuk a folytatás mikéntjét. 

Köszönjük, hogy kitartó olvasóink voltak! Találkozzunk 2015-ben is! 
Mikepércs Község Önkormányzata és a Mikepércsi Tükör Szerkesztősége 
nevében kívánok minden olvasónknak ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS 
SIKEREKBEN GAZDAG,  BOLDOG ÚJ ÉVET!

Tímár Zoltán
  polgármester
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Mikepércsi pásztorjárás

Ma már sajnos egyre kevesebb ember emlékezetében él 
elevenen a Betlehemezés misztériuma, ami a paraszti 
kultúra legnépszerűbb dramatikus  játéka volt hazánk-
ban kb. a 17. századtól. A pásztorjátékot -melynek közép-
pontjában a betlehem áll-, bábokkal is elő lehetett adni, de 
kedvelt típusa volt az élő szereplőkkel eljátszott énekes, 
táncos játék is. Néhány lelkes mikepércsi tavaly a helyi 
karácsonyi néphagyományokat próbálta “leporolni”, kuta-
tásaik során több szokásdalra is bukkantak. 
Vatainé Facsar Veronika, a Bazsarózsa Népdalkör 
vezetője aktívan vett részt a betlehemezési szokás 
felelevenítésében, azonban idén karácsonyra sajnos 

nem jött össze elég szereplő, így az ünnepi játék bemutatását vízkeresztre tervezik. “2009-ben találkoztam először a Joób 
Árpád által szerkesztett “Jelenti magát Jézus” című kiadványban egy Mikepércsen gyűjtött népénekkel, melyet Vígvári Rezső 
jegyzett le Kamarai Antal mikepércsi lakostól. Később a Bartók Béla és Kodály Zoltán által szerkesztett “A magyar népzene 
tára: Jeles napok és ünnepek” című vastag kötetben újabb négy betlehemes szokásdalra bukkantam, amit szintén Kamarai 
Antaltól jegyeztek le.”- mesélte Vatainé Facsar Veronika. - “Szépek és szerethetők ezek a dalok, melyek Mikepércs áhitatos 
szellemiségéről vallanak! Ezeket nagy szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe, sőt, a Bazsarózsa Népdalkör csütörtöki 
foglalkozásain bárkinek szívesen meg is tanítom őket! Várjuk azok jelentkezését is, akik tudnak még adatot, emléket 
közölni arról, hogy milyen betlehemezési játékra, pásztorjárásra, karácsonyi kántálási szokásra emlékeznek. Deczki Ilona, 
népdalkörünk tagja mesélte, hogy gyermekkorában lakásukon még látott pásztorjátékot, amit három felnőtt férfi adott elő 
subába bújva. A kevés emlék miatt a Bazsarózsásokkal és Szabó Lajos, mikepércsi lakossal összeállítottunk egy betlehemes 
játékot, amire nagy szeretettel várjuk a hagyományainkat feleleveníteni vágyó férfiakat!”
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A Wass Albert Közösségi Ház szervezé-
sében, az Önkormányzat kezdemé-
nyezésére december 5-én nyílt meg a 
hagyományos Adventi Kiállítás, ahol 
mikepércsi alkotók, alkotókörök kap-
tak bemutatkozási lehetőséget. 
A kiállítás a Közösségi Házban 2015. 
január 12-ig (8.00-18.00-ig) tekinthető 
meg, ahová minden érdeklődőt 
szeretettel várnak. 

Az alkotók:
Bacskóné Nagy Gabriella, Dr. Molnárné 
Ötvös Tünde, Fehér Csaba, Kálmánné 
Tóth Annamária, Keszler Ibolya, Királyné 
Kormányos Szilvia, Kormányos Enikő, 
Kormányos Lászlóné, Kiss Ferenc, Nagy 
Éva, Nagy Ildikó Gabriella, Nagy Péter, 
Solymosi Gábor, Steiner Mária, Tóth Jo-
lán, Hímzőkör tagjai, Ékszerkészítő tan-
folyam tagjai, a Hunyadi János Általános 
Iskola és Művészeti Iskola grafika tansza-
kos hallgatói.
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Pillanat-Ok

A Mikepércs Tükör hasábjain már bemutattuk korábban Bacskóné Nagy Gabriella festőművészt és munkásságát. Az el-
múlt termékeny időszakról kérdeztük őt:
- Az utóbbi időben a magamnak kijelölt utat folytattam, de a mindennapos festéseket még mindig nehezen tudom 
megvalósítani… nem is csoda, mennyi minden más is van egy nő életében, amit ugye nem hagyhat figyelmen kívül.- Gabi 
kétgyermekes anyaként mégis nagyon aktív, termékeny. - Az önképzés nem marad el, mindig van egy-egy terület, amit ku-
tatok, mint például mostanában a gyermeklélek. A kiskamaszkor megjelenése új témákat is jelent számomra. Az érzelmek 
túlfűtöttsége, a kitörni akarás, a magabiztosság, bizalom nagyon nehezen érthető, ugyanakkor nagyon természetes velejárói is a 
gyermekkornak, amit szeretnék minél jobban megérteni. Az, ahogyan én mindezt látom, úgymond élesben; lendületet, aktuali-
tást ad, s az az a dolog, amit festményeimen igyekszem átadni, érzékeltetni. November elején nyílt egy önálló kiállításom Deb-
recenben. A kiállítási anyag részben ezekből a „tanulmányokból” állt, részben pedig a bennem párhuzamosan „élő” halas tema-
tikához kötődik. Az élő kifejezést használom tudatosan, mivel a megnyitó után „ÉLŐ FESTÉST” vagyis a képzőművészet 
egy másik műfajának segítségével egy performanszt adtam elő. Rettentően élveztem azt az energiát, ami akkor körülvett, és 
külön öröm volt tudni, hogy talán a jelenlévők is valamelyest átélik mindazt, ami éppen akkor történik. 
- Szépen haladsz tehát az általad kijelölt úton. 
- Igen. Dolgozom, és szakmai területen megteszem azt, ami most tőlem telik. A jövőre nézve is az a tervem, hogy a 
performansz, akciófestést folytatom, a „tanulmányaim, kutatásaim” mellett. Nagy örömömre szerepelhettem a megyei Őszi 
Tárlaton, ahol szakmai berkekben is elismerték legutóbbi munkámat, egy Megyei díjjal. Természetesen ez nagy megtiszteltetés, 
és megerősítés abban, hogy jó az út, amin járok.
              Sápi Ildikó

ADVENT
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Wass Albert: Karácsonyi mese 

Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó tűzre. A szűzdohány füstje kék 
felhőbe burkolta pipázó alakját ott a nagyszoba végiben, s ezüstös szakállán olykor megcsillant a láng.

Mi gyermekek a mennyezetig érő, gyertyafényben izzó karácsonyfa körül álltunk elfogódottan, izgalomtól elmeredt szemmel, és sóvár 
pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt fölhalmozott ajándékokra, hűségesen elénekeltük a Mennyből az angyal összes verseit. Ének után 
apám fölolvasta a betlehemi csillag történetét a Bibliából, elmondtuk közösen a karácsonyi imádságot, s azzal nekiestünk a játékoknak, akár 
kamrába szorított birkanyájnak az éhes farkascsorda.

Kis idő múltával nagyapánk megszólalt ott a kandalló mellett a maga érdes vénemberhangján:

- Aztán tudjátok-e - kérdezte -, hogy miképpen keletkezett tulajdonképpen a karácsony?

- Akkor született a Jézus Krisztus - felelte Margit húgom okosan új babaháza előtt térdepelve, s nagyapánk bólintott rá.

- Ez igaz - mondta -, mert hogy ő volt az Úristen legnagyobb karácsonyi ajándéka az emberi világ számára. De maga a karácsony már régen 
megvolt akkor. Ha ideültök mellém a tűzhöz, elmondom, hogyan keletkezett.

Köréje gyűltünk a szőnyegre, mindegyikünk valami új játékot cipelve magával, s figyelmesen lestük a száját, mert nagyapánk nagyon szép 
és érdekes meséket tudott ám.

- Hát az úgy volt - kezdte el, miután nagyot szippantott a pipájából -, hogy réges-régen, amikor Noé apánk unokái megépítették volt a Bábel 
tornyát, s annak ledőlte után nem tudták megérteni egymást többé, mert az önzés összezavarta a nyelvüket, az irigység és az elfogultság 
egyre jobban és jobban kezdett elhatalmasodni ezen a földön. Aki nem volt olyan ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a 
másiknak szebb háza van. Aki rest volt megművelni a földjét, az irigyelte azt, akinek szebb búzája termett, s mikor az irigykedés már igen-
igen elhatalmasodott az embereken, akkor megszületett belőle a gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, s a kéregető rágyújtotta 
jótevőjére a házat. Addig-addig, hogy egy napon aztán az Úristen odafönt az égben megsokallotta az emberek gonoszságát, s rájok szabadí-
totta a sötétséget és a hideget.

A nap eltőnt az égről, a vizek befagytak, s a rablógyilkos számára nem termett többé semmi az elrablott földön. Nagy fázás, éhezés és pusz-

KARÁCSONYI MESE
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tulás következett ebből az egész emberi világra. Mikor pedig már közeledett erősen az idő, amikor minden emberi életnek el kellett 
volna pusztulnia a földön, az Úristen odaintette maga mellé kedvenc angyalát, a Világosságot, és ezt mondta neki: “Eridj le, hű szolgám, 
s nézz körül a földön, melyet gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden embert, asszonyt és gyermeket, s akiben még 
megtalálod egy csöpp kis nyomát a jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a szívében. Én pedig majd az utolsó előtti napon alánézek a földre, 
s ha csak egy kicsike világosságot is látok rajta, megkönyörülök az emberi világon, s megváltoztatom az ítéletet, amit kiróttam rája.”

Ezt mondta az Úristen, s a Világosság angyala alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot.

A föld sötét volt és hideg. Mint a csillagtalan, zimankós téli éjszaka, olyan. Az emberek tapogatódzva jártak az utcákon, s akinek még 
volt egy darabka száraz, fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen megossza mással. Egy birkabőr bundáért meg-
gyilkolta apját a fiú, s akinek még tűz égett a kemencéjében, az fegyverrel őrizte szobája melegét a megfagyóktól. Az angyal nagyon-
nagyon elszomorodott, hogy hasztalan járta az emberi világot, mert nem talált benne sehol egy fikarcnyi jóságot sem.

Lassanként kiért a városból, s ahogy a dűlőúton haladt fölfele a hegyek irányába, egyszerre csak összetalálkozott a sötétben egy ember-
rel, aki egy döntött fát vonszolt magával kínlódva. Kiéhezett, sovány ember volt, s csak szakadt rongyok borították a testét, de mégis 
húzta, vonszolta magával a terhet, bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtől. “Minek kínlódsz ezzel a fával? - kérdezte meg az angyal. 
- Hiszen ha tüzet gyújtanál belőle magadnak itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellette.” “Jaj, lelkem, nem tehetem én azt - felelte az em-
ber. -Asszonyom s kicsi fiacskám van otthon, kik fagynak meg, s olyan gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell vigyem 
nekik ezt a fát, ha bele is pusztulok.” Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a fával, s mivel az angyaloknak csodálatos nagy 
erejük van, egyszerre csak odaértek vele a sárból rakott kunyhóhoz, ahol a szegény ember élt.

Az ember tüzet rakott a kemencében, s egyszeriben meleg lett tőle a kicsi ház, s míg egy sápadtra éhezett asszony s egy didergő kisfiú 
odahúzódtak a tűz mellé melegedni, az angyal meggyújtott egy gyertyát az ember szívében, mert jóságot talált abban.

“Édesanyám, éhes vagyok.” - nyöszörögte a gyermek, s az asszony benyúlt a rongyai közé, elővett egy darab száraz kenyeret, letörte az 
egyik sarkát, s odanyújtotta a gyermeknek. “Miért nem eszed meg magad a többit? - kérdezte az angyal. - Hiszen magad is olyan éhes 
vagy, hogy maholnap meghalsz.” “Az nem baj, ha én meghalok - felelte az asszony -csak legyen mit egyék a kicsi fiam.” S az angyal ott 
nyomban meggyújtotta a második gyertyát is, és odahelyezte az asszony szívébe.

A gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából, aztán megszólalt: “Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a szomszéd-
ból? Ők is éhesek, s nincs tűz a házukban. Megosztanám velük ezt a kis kenyeret, meg a helyet a tűznél!” Az angyal pedig meggyújtotta 
a harmadik gyertyát is, és odaadta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éjszakába, hogy fénye mellett odavezesse kis 
társait a tűzhöz és a kenyérhez.

S pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, és az Úristen alánézett a földre, s a nagy-nagy sötétségben meglátott három kis pis-
lákoló gyertyalángot. És úgy megörvendett annak, hogy az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet, csak hármat, hogy 
azon nyomban megszüntette a sötétséget, visszaparancsolta a napot az égre, s megkegyelmezett az emberi világnak.

S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért 
ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és 
befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok 
rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, 
egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk 
levő jó miatt a bennünk levő rosszat.

- Ez a karácsony igazi meséje - fejezte be nagyapánk ott a kandalló mellett azon a régi-régi karácsonyestén -, én pedig azért mondottam 
el nektek, hogy megjegyezzétek jól, és emlékezzetek reá. Mert ez a mi emberi világunk újra építeni kezdi a Bábel tornyát, melyben egyik 
ember nem értheti meg a másikat jelszavakból, hamisságokból, elfogultságokból és előítéletekből, s jönni fog hamarosan az irigység is, 
a rosszindulat, meg a gonoszság, melyek miatt az Úristen újra pusztulásra ítéli majd az embert. Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a 
földön, s ha a nyomorúság és a nagy sötétség rátok szakad majd, akarom, hogy emlékezzetek: csak a szívetekben égő gyertya menthet 
meg egyedül a pusztulástól.
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KARÁCSONY
Ajtódísz

Ez az ezüstfenyőből és magyalból álló ajtódísz rendkívül tartós; kiegészítő 
díszítésként elegendő hozzá néhány egyszerű piros masni. Határozott alakja 
miatt, elsősorban nagyobb méretű bejárati ajtókhoz ajánlom.

Hozzávalók: 3 nagy ezüstfenyőág
5 bogyós, leveleitől megfosztott magyalág
3 kisebb ezüst fenyőág
vékony drót
4 m időjárás álló piros szalag

Az elkészítés módja:

Vízszintes felületen legyező alakban fektessük ki a nagy fenyőágakat. A 
vágott végük kb. 5 cm-rel fogja át egymást. A tetején rendezzük el a magyalt. 
Az esetleges hézagokat a kisebb fenyőágakkal töltsük ki. A legyezőforma 
csúcsába rögzítsünk egy darab szalagot vagy drótot akasszunk, takarjuk el 
egy nagyobb masnival, az ágak közzé pedig kössünk kisebb masnikat.

     Forrás: Malcolm Hillier - Karácsony

Változatos apró sütemények

Az ünnepek alatt olyan bőséges étkezésekre kerül sor, hogy ilyenkor az uzsonna helyett szívesen fogyasztunk csak egy-két csésze teát, 
esetleg néhány apró süteményt. Az egyszerű citromos és gyömbéres apró sütemények kiválóan megfelelnek a célnak: díszíthetjük őket 
cukormázzal, vagy-ahogy a gyerekek a legjobban szeretik - színes bevonatokkal is. A falatnyi koszorúk, melyekre cseresznyét, arany és 
ezüst cukorgömböket teszünk, mindenkinek ízlenek, csak úgy, mint a ragadós diós-mogyorós grillázs. Az elegánsabb édességek közzé 
tartoznak a brandyvel készített ropogós gyömbérrudak, melyeket olvasztott keserű csokoládéba mártunk és tejszínhabbal töltünk, vala-
mint az apró gyümölcstorták, melyeket jól megraktunk kandírozott gyümölcsökkel.

Diós-mogyorós grillázs

455 g vegyes csonthéjasok (pisztácia, kesudió, mandula,dió) 455 g kristálycukor

Pirítsuk meg a csonthéjasokat, és rendezzük el őket egy 33x23 cm-s, kizsírozott tepsiben. Vastag falú lábasban alacsony lángon folyama-
tosan kevergetve hevítjük a cukrot addig, míg folyékony nem lesz, de még nem karamelizálódott. A szirupot öntsük rá a csonthéjasokra, 
de ne keverjük meg. Miután a grillázs kihűlt öntsük ki a formából, és vágjuk vagy törjük darabokra. A fenti mennyiség 18 adag.

Citromos apró sütemény

115 g vaj,  85 g kristálycukor, 1 citrom reszelt héja, 170 g sima liszt, 1 tojássárgája élelmiszer színezék a bevonathoz.

A vajat és a cukrot keverjük habosra. Adjuk hozzá a citrom héjat és a lisztet. A tésztát nyújtsuk 3 mm vastagra, és tésztaszaggatóval vágjunk 
ki különféle formákat belőle. Ha akarjuk, kilyukaszthatjuk őket hogy felakaszthatóak legyenek. Helyezzük valamennyit egy kizsírozott 
tepsire. A tojássárgáját osszuk el 3 kis tálba és mindegyikhez adjunk hozzá ½ kávéskanál élelmiszer színezéket. Fessük be a süteményeket, 
és süssük őket 350 C-on 12 percig, amíg enyhén meg nem barnulnak. A fenti mennyiség 40 adag.

Apró gyümölcstorták

60 g kristálycukor, egy tojás és egy tojás sárgája, 30 g kukorica liszt, 6 dl tej, ½ teáskanál vanília eszencia, 340 g linzer tészta, enyhén 
megfőzött gyümölcs és barack dzsem. Készítsük el a habos krém alapot: verjük fel habosra a cukrot, a tojást és a tojás sárgáját. Keverjük 
bele a kukoricalisztet, majd a tejet és a vanília eszenciát. Alacsony lángon majdnem forrásig melegítjük fel a keveréket. Folyamatosan 
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kevergessük 2 percig, amíg olyan sűrű nem lesz, hogy hozzátapad a kanálhoz. Zsírpapírral fedjük le és hagyjuk kihűlni. A tésztát nyújtsuk 
ki 3 mm vastagságúra. Béleljünk ki vele apró tortaformákat, majd így, üresen süssük őket 200 C-on 15 percig. Miután a tészta kihűlt, a 
formákba tegyünk 1-1 kanál krémet. Ezután enyhén megfőzött gyümölcs, majd meleg barackdzsem kerüljön rájuk. A fenti mennyiség 
kb. 30 adag.

Süteménykoszorúk

85 g vaj, 170 g mályvacukor, 4 csepp vanília eszencia, 1 teáskanál zöld élelmiszer színezék, 115 g kukorica pehely (cornflakes) kandíro-
zott cseresznye, ezüst és arany cukorgolyók a dekoráláshoz.

Kis lángon olvasszuk fel a vajat egy vastag falú lábasban. Adjuk hozzá a mályvacukrot és kevergessük, amíg felolvad. Tegyük hozzá a vaní-
lia eszenciát és a színezéket, végül a kukorica pelyhet. Ebből a keverékből merjünk ki evőkanálnyi adagokat zsírpapírra, majd közepükbe 
fúrjunk 1-1 nagyobb lyukat. Addig díszítjük, amíg még lágy. A fenti mennyiség 12 adagnak felel meg.

Brandys gyömbér rudak

170 g sótlan vaj, 230 g méz, 60 g cukor, 1 teáskanál őrölt gyömbér, 170 g sima liszt , 1 teáskanál brandy, tálaláskor olvasztott csokoládé és 
tejszínhab.

Az első 4 hozzávalót tegyük egy nyeles lábasba és forraljuk fel állandó kevergetés mellet. Adjuk hozzá a lisztet és a brandyt. Egy kizsíro-
zott tepsibe evőkanállal merjünk bele 1-1 adagot, egymástól 10 cm távolságra. Süssük 175 C-on 8 percig. Ezután 1 percig hagyjuk hűlni, 
majd tekerjük fel egyenként a süteményeket egy zsírral bekent kanálnyélre. Ha formázás közben megkeményednek, tegyük vissza őket a 
sütőbe. Miután kihűltek, a végüket mártsuk olvasztott csokoládéba. Tálalás előtt töltsük meg őket friss tejszínhabbal. A fenti mennyiség 
25 adagnak felel meg.

Gyömbérkalács-emberkék és csillagok

115 g vaj, 115 g barna cukor, 85 g melasz, 1 tojás, 285 g sima liszt, 1 teáskanál sütőpor, 2 teáskanál őrölt gyömbér, 1 teáskanál őrölt fahéj, 
citromos cukormáz és cukorgömbök a díszítéshez.

Keverjük krémesre a vajat és a cukrot, tegyük hozzá a melaszt és a tojást, majd ezt is dolgozzuk el simára. Adjuk hozzá a lisztet, a sütőport 
és a fűszereket, majd gyúrjunk masszív tésztát belőle. Hűtsük 1 órán át a hűtőszekrényben. Nyújtsuk ki 3mm vastagra, és tésztaszaggatóval 
vágjunk ki belőle a formákat. Kizsírozott tepsiben süssük 175 C-on 10 percig. Miután kihűlt, a citromos cukormázzal és a cukorgömbök-
kel díszíthetjük. A fenti mennyiség 35 adagnak felel meg.

Tojásflipp

8 db tojás,a fehérje a sárgájától szétválasztva, 85 g kristály cukor, ¼ teás kanál őrölt szerecsendió
140 ml brandy vagy whisky, 240 ml tejszín, őrölt szerecsendió díszítésül

Verjük fel a tojássárgáját, a cukrot és a szerecsendiót. Adjuk hozzá az italt és a tejszínt. Verjük keményre a tojás-
fehérjét, majd adjuk hozzá a flipphez. Hűtsük le, majd szórjuk meg szerecsendióval.
A fenti mennyiség 8 adag.

Forrás: Malcolm Hillier - Karácsony
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Hamarosan elkezdődik az Orosz István utcai átfogó útfelújítás

Az önkormányzat a település közlekedési infrastruktúrája szempontjából legjelentősebb gyűjtőútjai fejlesztésére vonat-
kozóan 2012 januárjában pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretében.  A tá-
mogatásra érdemes pályázatot forráshiány miatt első körben tartaléklistára helyezték, majd a pályázati rendszeren belüli átcso-
portosításokat követően 2013 szeptemberében nyílt meg a forrásfelhasználás lehetősége. A beruházás keretében az Óvoda utca, 
Szabadság tér, Orosz István utca teljes felújítása valósulhat meg. Az érintett gyűjtőutak jelenlegi burkolat szélessége átlagosan 5 
méter, amelyeket az érvényes előírásoknak megfelelően 6,5 méterre szükséges szélesíteni, emellett járdaépítés, parkolók kialakí-
tása, buszöböl, illetve buszforduló felújítása, közlekedésbiztonsági elemek, illetve utcabútorok kihelyezése, vonalas infrastruk-
turális munkák és zöldfelület fejlesztése valósulna meg. A kiviteli tervek elkészíttetését követően az önkormányzat nyílt közbesz-
erzési eljárást indított a gyűjtőút kivitelezőjének kiválasztása érdekében. Az eljárás első körben eredménytelenül zárult, mivel egy 
ajánlattevő sem adott az önkormányzat rendelkezésére álló fedezetre tekintettel megfelelő ajánlatot. Az önkormányzat élve a jog-
szabályban biztosított lehetőségével forrás kiegészítés céljából kezdeményezte a támogatási szerződés módosítását, egyidejűleg 
újra kiírásra került a beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Jelenleg is zajlik a beérkezett aján-
latok értékelése, amennyiben sikerül az önkormányzatnak jelen eljárás keretében a nyertes kivitelezőt kiválasztania, úgy kora 
tavaszi kezdéssel 2015 nyarán fejeződhet be a beruházás megvalósítása. 
             dr. Vántus Tamás

Változás a hulladékszállítási közszolgáltatás ellátásában

Az A.K.S.D. Kft.-vel fennállt hulladékszállítási közszolgáltatási jogviszony megszűnését követően 2013. október 01-től a 
közszolgáltatás folyamatosságának és változatlan színvonalon történő további biztosításának érdekében az önkormány-
zat látta el a települési hulladékszállítási közszolgáltatást bérelt hulladékgyűjtő gépjármű igénybevételével. Időközben az 
új közszolgáltató kiválasztása érdekében az önkormányzat Hosszúpályi, Sáránd, Hajdúbagos, Kokad valamint Létavértes 
településekkel közösen közbeszerzési eljárást indított, amely eljárás benyújtott ajánlat hiányában eredménytelenül zárult. 
Az eredménytelenség tényéhez kötődő jogszabályi kötelezés folytán változás áll be a közszolgáltató személyében akként, hogy 
az önkormányzat, mint korábbi szolgáltató helyébe 2014. december 01. napjától a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. lép mindaddig, amíg a közszolgáltató kiválasztására irányuló új közbeszerzési eljárás eredményesen le nem zárul.
A hulladékszállítási közszolgáltatás új szolgáltató általi ellátásához kapcsolódó főbb tudnivalók:
A hulladékgyűjtő edényzetek ürítésére és a kommunális hulladék elszállítására hétfő és kedd délutánonként fog sor kerül-
ni 13:30 és 21:30 között, első alkalommal december 08-án és 09-én.

Az egyes utcákra vonatkozó gyűjtési időpontokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Gyűjtés időpontja Hétfő délután Kedd délután
Gyűjtéssel érintett 
utcák jegyzéke

Ady Endre, Bartók B., Báthory, Bethlen, 
Bocskai, Búzavirág, Csillag, Deák Ferenc, 
Dózsa György (Orosz I. u. Nagyváradi 
u. közötti szakasza), Erdő, Görbe, Ho-
mok, Irinyi, Iskolakert, Jókai (Orosz I. 
u. Nagyváradi u. közötti szakasza), Kút, 
Nánássy József, Nap, Orosz István, Pipacs, 
Rákóczi, Rózsás, Sport, Sugár, Szakács 
Andor, Széchenyi, Szél (Kossuth u. Jókai 
M. u. közötti szakasza), Teleki Pál, Tisza 
István, Tóth Árpád, Turul, Újhelyi János, 
valamint a Zsák utcák

Arany, Csap, Csapó, Damjanich, Domb, 
Dózsa Gy. (Nagyváradi u. erdő közötti 
szakasza), Hold, Hunyadi, Jókai (Na-
gyváradi u. erdő közötti szakasza), József 
A., Kiss Endre, Kossuth, Kölcsey, Mes-
ter, Mike, Nagy S., Nagyváradi, Nemes, 
Orgona, Óvoda, Petőfi, Sirály, Szabadság, 
Szél (Nagyváradi u. Kossuth u. közötti 
szakasza), Szent Erzsébet, Szent Imre, 
Szent László, Szent Margit, Szőlőskert, 
Táncsics, Varjas, Várkonyi Anikó, vala-
mint a Vasút utcák

A hulladékszolgáltató tájékoztatása szerint a kihelyezett kukák tetejének lezárt állapotban kell lenniük, mert a hulladék elszál-
lítását csak a gyűjtőedény űrmértékének megfelelő mennyiségben vállalja a szolgáltató. A hulladék elszállításának díját az új 
szolgáltatóval kötendő lakossági szerződések aláírását követően utólagosan kell megfizetni a szolgáltatónak. A szemétszállítás 
díja nem változik.
             dr. Vántus Tamás

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Várhatóan tavaszra fejeződik be a kerékpárút építése

Több éves előkészítést követően idén tavasszal kezdetét vette a Debrecen-
Mikepércs közötti kerékpárút megépítése. A közel 5 kilométeres szakasz Mike-
pércsen a Rózsás és Debreceni utcák elágazásától egészen a 47-es számú főút 
Hosszúpályi úti leágazásáig épül meg, ahol becsatlakozik Debrecen meglévő 
kerékpárút-hálózatába. Az infrastruktúra bővítés révén egyrészt a közlekedés 
biztonságának növekedése, másrészt a hivatásforgalmú kerékpározás szélesebb 
körben történő elterjedése várható, amely a mikepércsi polgárok Debrecenbe 
történő bejutásának alternatív kerékpáros lehetőségét teremti meg. A beruházás 
megvalósítása során több nehézséggel is szembe kellett néznie a projektet megvaló-
sító önkormányzatoknak. Az építési engedélyekben az eredetileg pályázó Debre-
cen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás szerepelt építtetőként, amely engedé-

lyeket a kistérségi rendszer felbomlásával át kellett íratni a projektben jogutód önkormányzatok javára. Ezt követően vehette kezdetét a 
kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, a kiviteli terv készítőjének kiválasztása. A tervek elkészülte során 
szembesültek az önkormányzatok azzal a ténnyel, hogy az építési, kivitelezési költségek utóbbi években történő megemelkedése miatt a 
pályázatban a projekt megvalósítására eredetileg elnyert támogatás már nem fedezi a felmerülő valamennyi költséget. A hiányzó forrás 
biztosítása a debreceni közgyűlés döntése révén megoldódott, újabb problémaként jelentkezett azonban a kerékpárút nyomvonalával 
érintett, magántulajdonban álló területrészek megvásárlásának elhúzódása. A területszerzési eljárás Mikepércs vonatkozásában 2013 
nyarán, míg Debrecen vonatkozásában 2014. áprilisában zárult le, ezt követően kezdődhetett meg a kerékpárút pályázattal támogatott 
szakaszának kivitelezése, amelyre a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Közmű-Generál Kft. kapott megbízást. Az elmúlt hó-
napokban a kivitelező ütemszerűen végezte a kerékpárút támogatott szakaszának építését, amelynek köszönhetően a kerékpárút 80%-os 
készültségi állapotba jutott. A különböző közműkiváltások elvégzése, a hiányzó forgalomtechnikai és aszfaltozási munkák befejezését 
követően várhatóan 2015 tavaszán fejeződik be a kerékpárút támogatott szakaszának építése. A beruházás Mikepércs belterületére eső 
közel 60 méteres - pályázattal nem támogatott - utolsó szakaszát az önkormányzat külön kivitelezésben és teljes egészében önerőből 
valósítja meg a támogatott rész megépülését követő egy éven belül.
                        dr. Vántus Tamás
Bursa helyett önkormányzati támogatás

Az önkormányzat szociális rendeletének legutóbbi módosításával, új szociális ellátási formával 
bővült a helyi hatáskörű pénzbeli ellátások köre. A gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások csök-
kentésére szolgáló “tanulmányi támogatás” szociális segély révén a közép- illetve felsőoktatási 
intéztményekben tanulmányokat folytató mikepércsi diákok részesülhetnek eseti támogatásban.

Az ellátási forma hiánypótló jelleggel került bevezetésre a Bursa Hungarica program pótlására, amely a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatását biztosította.   A 
programot a támogatás nyújtásához kapott központi források megvonása miatt az utóbbi években már 
nem tudta biztosítani az önkormányzat.
A tanulmányi támogatás bevezetése révén közel négyszáz mikepércsi diák juthat támogatáshoz még a 
karácsonyi ünnepek előtt.
Az a diák jogosult a tanulmányi támogatás igénybevételére, aki  közép- vagy felsőfokú oktatási intéz-
mény 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 az esti, vagy levelező tagozaton tanulmányokat folytató közép-vagy 
felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató diákot is, feltéve, hogy keresőtevékenységet nem folytat, és erről írásban nyilatkozik. 
A diákmunka nem minősül keresőtevékenységnek. 
A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, valamint a  közös háztartás-
ban élőknek a kérelem benyújtását megelőző havi  jövedelemigazolását. Az esti, illetve levelező tagozatos diákoknak az előzőeken túlmenően 
csatolniuk kell az arra vonatkozó nyilatkozatukat, hogy nem folytatnak kereső tevékenységet. 

A kérelmeket a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához kell benyújtani. A kérelem benyújtásának határideje: 
2014. december 12. A pályázati lehetőségről minden érintett külön értesítést kapott.

Vida Gáborné Pesti Ibolya aljegyző, dr. Vántus Tamás
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A képviselők tiszteletdíja

A kereskedelmi csatornák híradói számos esetben foglalkoztak a választásokat követően a képviselői tiszteletdíjak nagyságával, 
kiemelve azokat a szerencsés településeket, ahol az akár milliárdos adóbevétellel rendelkező önkormányzatok testülete több 
százezer forintos tiszteletdíjat tudott megszavazni a képviselőiknek. E gyakorlattól eltérően Mikepércsen a képviselők havi 
bruttó tiszteletdíja 33.000 Ft.
A Mikepércsre vonatkozó polgármesteri illetmény jogszabályváltozás okán (a kistelepülések polgármestereinek juttatását a 
Kormány jelentősen lecsökkentette, míg a nagyvárosok vezetőiét megemelte) havi bruttó 34.398 Ft-tal csökkent. 

Ismét szociális tűzifa érkezik Mikepércsre

Az Önkormányzat szociális célú tűzifa igényét a Belügyminisztérium ismét befogadta, így ebben az évben is van lehetőség 
a szociálisan rászoruló mikepércsiek támogatására. A Belügyminisztérium 4 729 480 Ft összegű vissza nem térítendő  
egyszeri támogatást hagyott jóvá, amit 266  erdei m3  keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel az önkormányzat. Az 
önkormányzat önrészt is biztosít, melynek összege 337.820 Ft. 
A tűzifa juttatásra az jogosult, aki:
a) aktív korúak ellátásában vagy
b) időskorúak járadékában vagy
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban részesül, vagy arra jogosult vagy
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel vagy
e) a támogatási kérelemben megjelölt ingatlanban élő személyek egy főre jutó, igazolt költségekkel csökkentett bevétele 
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130%-át, ami 37.050 Ft, egyedül élő esetén 140%-át, ami 39.900 Ft.   

A támogatási igényeket - a minden háztartáshoz eljuttatott igénybejelentő lap kitöltését követően - a Polgármesteri Hivatal 
Szociális Irodája intézi.
Egy házra (lakásra) csak egy támogatási igény nyújtható be. Csak azon ingatlanok tulajdonosai, bérlői vehetik igénybe a tűzifa 
támogatást, akik részben vagy egészben fával fűtenek. Kizárólag gázfűtés esetén a támogatás nem igényelhető. A támogatásként 
kapott tűzifát másnak átadni vagy értékesíteni tilos.  
                Vida Gáborné Pesti Ibolya aljegyző

Forgalmi rend felülvizsgálatok Mikepércs belterületi útjain.

Az Óvoda és Orosz István utcai gyűjtőút fejlesztése kapcsán a buszforduló környéke 
és a csatlakozó utcák forgalmi viszonyai a projekt részeként rendezésre kerülnek. 
A település nagysága, a gépjárműforgalom folyamatos növekedése, az oktatási-
nevelési intézményeinkben tanulók biztonsága szükségessé teszi, hogy Mikepércs 
belterületi útjain is forgalmi rend felülvizsgálatokat tartson településünk önkor-
mányzata.  Azokon az utcákon, amelyeket a gyűjtőút rekonstrukció nem érint, az 
Önkormányzat saját erőforrásait felhasználva fogja a gyermekek és a gyalogosok testi 
épségét megóvó intézkedéseit megtenni, egyeztetve az intézmények vezetőivel, az ott 
élőkkel.

A forgalmi rend felülvizsgálatok során áttekintik, hogy a jelenleg kihelyezett jelzőtáblák 
elegendőek-e a balesetek megelőzésére, vagy esetleg a gépjármű forgalom növekedése 
olyan új balesetveszélyes helyzeteket okoz, amelyek kezelésére az eddigieken túl további 
intézkedés szükséges. Például: sebességkorlátozás, esetleg egy új járdaszakasz megépí-
tése, egyes utcák egyirányúsítása, vagy gyalogos védőkorlát telepítése. Tímár Zoltán pol-
gármester úr a szükséges felülvizsgálat lebonyolításával Karácsony Antal alpolgármester 
urat bízta meg. 
Természetesen az Önkormányzat továbbra is várja azokat a lakossági észrevételeket, ame-
lyek biztonságosabbá tehetik településünkön a közlekedést.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Civil szervezetek támogatása Mikepércsen

Településünk Önkormányzata fontosnak tartja a civil szervezetek tevékenységét, ezért minden évben, így idén is támogatta 
munkájukat. Az előző képviselő-testület már döntött egy 500.000 Ft-os forrás odaítéléséről, amelyet különleges módon nem a 
képviselők, hanem maguk a civilek osztottak el egymás között egy kerekasztal-beszélgetést követően ez év június 3-án.
A képviselő-testület még az év vége előtt további 300.000 Ft-tal tervezte támogatni a mikepércsi szervezeteket, ez a lehetőség 
azonban a következő esztendőre marad, mivel a korábbi támogatás felhasználásának rövid határideje miatt, a civilek még nem 
minden esetben tudtak elszámolni az önkormányzat felé. 

A mikepércsi civil szervezetek képviselői részvételével 2014. 06. 03.-án tartott gyűlésen megbeszéltek szerint feloszott 500 eFt támogatási keretösszeg:

Támogatott civill szervezet Jogcím Felhasználás megnevezése Támogatási összeg (Ft)

Egyesület Mikepércs Polgáraiért és If-
júságáért

támogatás támogatás a felnőtt kosárlabda csapat működési  költségeihez 50000

Bárányfelhő Közhasznú Egyesület támogatás A Baba-mama klub működtetéséhez szükséges költségekre 20000

Mikepércsi Futball Klub támogatás Működéssel kapcsolatban felmerült költségekre 80000

Mikepércsi Harcművészeti SE támogatás sportversenyeken történő részvétellel kapcsolatban felmerült költségekre 100000

Ifjúságunkért Közhasznú Egyesület támogatás Támogatás a Debreceni Kócos tónál megtartott horgászverseny, tó 
bérleti költségeihez

30000

Mikepércsi Őszidő Egyesület támogatás Támogatás a Berekfürdői Regionális Nyugdíjastalálkozó utazási 
költségeihez

50000

Mikepércsi Református Műemlék
Templomáért és Ifjúságáért Alapítvány

támogatás Működési költségekre 50000

Napfényes Ősz Alapítvány támogatás A 2014-ben megszervezésre kerülő “Főzőcske, de okosan” rendezvénnyel 
kapcsolatban felmerülő költségekre

50000

Mikepércsi Hátrányos Helyzetűekért 
Egyesület

támogatás Az egyesület működésével kapcsolatban felmerült kiadásra 20000

Mikepércsi Baseball Club Egyesület támogatás A baseball csapat működésével kapcsolatban felmerült kiadásra 50000

összesen 500 000

Kiosztásra vár 1650 karácsonyi csomag, amely főleg tartós élelmiszereket tartalmaz 1200 Ft értékben

Nagy  Levente
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CIVILEK
Mikepércs X. Jubileumi nyílt egyéni amatőr sakkversenye 

Az évforduló alkalmából ünnepélyes 
versenyre került sor, a szervezők és 
támogatók több érdekes program-
mal színesítették a napi programot, 
hogy a résztvevők számára is em-
lékezetes maradjon a jubileum al-
kalmából lebonyolított sakkverseny. 
Az őszi szünet előtt a  helyi iskolá-
soknak szórólapon kiosztásra került 
egy sakkfeladvány, hogy ezáltal is 
nagyobb legyen az érdeklődés a helyi 
ifjúság körében a sakkjáték iránt. A 
sakkfeladvány helyes megfejtői között 
ajándékcsomag került kisorsolásra, a 
Fortuna keze az alsó tagozatos Tószegi 
Tamásnak kedvezett, így ő volt a nap 
első nyertese. A kilenc fordulós svájci 
rendszerű egyéni – és csapatverseny 
megnyitója további meglepetésekkel 

is szolgált, a reigsztráció után minden résztvevő a verseny alkalmára készült emlékpólót vehetett át. 

A helyi önkormányzat részéről Tímár Zoltán polgármester megnyitotta a versenyt, majd az elmúlt évtizedben végzett sport-
teljesítményükért emléklappal, serleggel ill. ajándékcsomagokkal jutalmazta a helyi sakk klub versenyzőit  és az eddigi verse-
nyeken legtöbb alkalommal résztvevő játékosokat. A verseny fő támogatóinak a sakk klub képviseletében (Cseke Lajos és 

Szilágyi Tibor) emléklapot és emlék-
tárgyakat adott át e jeles alkalomból. 
Az ünnepélyes megnyitót követően in-
dultak a sakkórák, és 57 résztvevővel 
kezdődhetett a versengés az értékes dí-
jakért. A sakktotóval és sakkfeladvánnyal 
színesített napi program próbára tette a 
játékosok sakk ismereteit, “szabad per-
ceikben” lelkesen oldották meg a két fe-
ladatot.  A jubileumi verseny alkalmából 
ún. kategória díjak is kiosztásra kerültek, 
hogy ne csak az élmezőny számára legyen 
izgalmas a verseny hajrája. A délelőtti 
szakasz a sakktotó eredményhirdetésével 
zárult, melynek nyertese Forgács László 
(Debrecen) lett.
 
Az ízletes ebéd elfogyasztása után, foly-
tatódtak a küzdelmek a fekete-fehér mezők 
világában. A verseny a délutáni négy for-
dulóval ért véget, következett a sakkfelad-
vány fejtő verseny győztesének kisorsolása. 
Az értékes ajándékcsomagot Pintér Ste-
fan (Monospetri) vehette át. A jubileumi 
verseny az eredményhirdetéssel zárult. A 
15 településről érkezett versenyzők között 
e rendhagyó alkalomból 20 (!) díjat adtak 
át a szervezők a boldog nyerteseknek. 
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A helyezettek és különdíjasok:
Egyéni verseny (58 fő):
 Felnőttek: 1. Kiss László (Debrecen)   8,5 pont
   2. Hasznosi Lóránd (Székelyhíd)  7,5 pont
   3. Herczeg László (Nagyrábé)  6,5 pont
 Ifjúságiak: 1. Hercz Richárd (Hosszúpályi)  6,5 pont
   2. Szántó Imre (Hosszúpályi)     6  pont
   3. Ollé Rebeka Sára (Hajdúböszörmény)  6  pont

Az IKE Vándorkupa helyezettjei (16 csapat):
•	 Hosszúpályi	 	 	 	 		19		pont
•	 Debrecen	 	 	 	 18,5	pont	
•	 Székelyhíd	 	 	 	 18,5	pont
Különdíjak:
 A legeredményesebb helyi versenyző: Tőzsér Dénes (Mikepércs)       6,5 pont
 A legeredményesebb női versenyző: Balogh Tímea (Nyíracsád)              3   pont
 A legeredményesebb lányversenyző: Ollé Rebeka Sára (Hajdúböszörmény)  6   pont
 A legfiatalabb versenyző: Tóth Sándor Benedek (Hajdúböszörmény)        3   pont
A legidősebb versenyző: Kocsis Imre (Hajdúsámson)          4   pont 

Jubileumi kategória díjak nyertesei (a díjakat a versenykiírás szerint az egyéni versenyben helyezést, vagy különdíjat nem nyert 
versenyzők nyerhették) :

 Kategória  
I. 1800-1899 FIDE Élő pontszámosok között: Erdei Lajos (Nagyrábé)  
II. 1700-1799 FIDE Élő pontszámosok között: Uzonyi Tibor (Hajdúböszörmény)
III. 1600-1699 FIDE Élő pontszámosok között: Gnáj József (Nyíracsád)
IV. 1500-1599 FIDE Élő pontszámosok között: Szabó Tibor (Debrecen)
V. 1400-1499 FIDE Élő pontszámosok között: id. Nyíri Antal (Hajdúböszörmény)
VI. 1400 alatti vagy FIDE Élő pontszám nélküli játékosok között: Marica Florin (Székelyhíd)
             Szilágyi Tibor  
             versenyvezető

15.
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Az idén is kitűnő hangulatban telt a különleges névnapi és idősek napi rendezvény, melyet 
november 28-án tartottak az Őszidő Egyesület tagjai
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„ Legyen más a szenvedélyed”

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által szervezett, a 
Nemzeti Drogellenes Stratégia bemutatását célzó országos road-
show november 6-án Mikepércsre érkezett.

A projekt célja a fiatalok figyelemfelhívása volt arra, hogy hogyan ta-
lálják meg az örömöt, a szenvedélyt olyan lehetőségekben, mint például 
a mozgás, a sport, a tánc, a zene, az ének, az egészséges életmód.
A Wass Albert Művelődési Házban 11.30 – kor kezdődő eseményen a 
meghívott vendégek és a Hunyadi János Általános Iskola 6., 7., 8. osz-
tályos diákjai egy másfél órás  műsor keretében megismerkedhettek  
Mikepércs sportéletével és részesei lehettek egy kivételes beszélgetésnek országosan ismert, nagy sikerű sportolókkal. Tímár 
Zoltán, Mikepércs polgármesterének köszöntője után a mikepércsi Fantasy Tánc-Show Művészeti Egyesület mazsorett be-
mutatóját láthatta a közönség, majd Fogarassy Gabriella, a projekt vezetője számolt be az országos programról. Az ezt követő 
beszélgetés a sportról sportolókkal, számos emlékezetes pillanattal ajándékozta meg a jelenlévőket.

Vendégünk volt Csősz Imre olimpiai bronzérmes cselgáncsozó, Váradi János olimpiai bronzérmes ökölvívó, Senánszky Petra 
világbajnok uszonyosúszó és Rácz Csaba, a Mikepércsi Harcművészeti Sportegyesület vezetője. Diákjaink az őket érintő kér-
désekre kaptak választ vendégeinktől.
Megtudtuk a sportolóktól: hogyan indult és mikor karrierjük; kik voltak a segítségükre; milyen támogatást kaptak; mit jelent 
számukra a sport, mozgás; hogyan álltak fel a nehézségek, kudarcok, sérülések után; mi volt a megoldási stratégiájuk, ha nehéz 
életeseménnyel, megmérettetéssel álltak szemben. 
A fiatal korosztálynak szóló, őket sportolásra, egészséges életmódra biztató, a közösség pozitív erejét kiemelő, szívhez szóló 
mondatokkal zárult ez a beszélgetés, amelyet Rozsondai Tibor, általános iskolánk testnevelő tanára, egyben a Hajdú-Bihar 
Megyei Diáksport Szövetség titkára vezetett le. Tanár úr hívta el hozzánk sportoló vendégeinket, akik dedikálással és a méltán 
féltve őrzött érmeikkel is várták a gyerekeket a műsor végén.
A beszélgetést követően a Mikepércsi Harcművészeti Sportegyesület növendékei tartottak bemutatót, Rácz Csaba vezetésével. 
Ezután a fények tánca következett a Fantasy Tánc-Show Művészeti Egyesület előadásában.
A  JAM47 Mikepércsi Kosárlabdacsapat, a Mikepércsi Futball Klub, és a Mikepércsi Baseball Klub Egyesület életét, sikereit 
fényképes diabemutatóval vontuk be a sportolást népszerűsítő délelőttünkbe. Rögtönzött programként Senánszky Petra világ-
bajnok uszonyosúszó rövid videófilmjét is megnézhettük, kedvet csinálva ehhez a különleges spothoz. A program zárásaként a 
Budapestről érkezett Csillagszem Néptánccsoport tagjai varázsolták el a közönséget.
Reményeink szerint meghatározó élménnyel gazdagodtak a fiatalok és kedvet kaptak a rendszeres mozgáshoz, sportoláshoz.

                           Pohly Szilvia

CIVILEK
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Megyei versenyeken elért eredmények

Lovász Nóra 2. a osztályos tanuló a Debreceni Benedek Elek Általános Iskolában megrendezett vers-és prózamondó versenyen I. 
helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Almásiné Szentjóbi Ildikó

Lovász Nóra 2. a osztályos tanuló a Debreceni Csapókerti Általános Iskolában megrendezett angol nyelvi vers-és prózamondó 
versenyen I. helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Baloghné Kovács Judit 

Fekete Levente 5.b osztályos tanuló a Debreceni Csapókerti Általános Iskolában megrendezett  angol nyelvi vers-és prózamondó 
versenyen VI. helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Baloghné Kovács Judit 

A Rajna Eszter 8.a, Szabó Alexandra 7.b, Virág Petra Zita 7.b tanulókból álló  Gyöngyös népdal együttes, a Debreceni Benedek 
Elek Általános Iskolában megrendezett népdaléneklési versenyen II. helyezést ért el. Virág Petra Zita egyéni népdaléneklési verse-
nyben I. helyezett lett. Felkészítő pedagógus: Vatainé Facsar Veronika 

A Rajna Eszter 8.a, Szabó Alexandra 7.b, Virág Petra Zita 7.b tanulókból álló  Gyöngyös népdal együttes, a Debreceni Csapókerti 
Általános Iskolában megrendezett népdaléneklési versenyen II. helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Vatainé Facsar Veronika

Dér Emese 7.b osztályos tanuló a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által Szabó Magda 
emlékére rendezett VIII. Megyei  Mese-és Prózamondó Fesztiválon arany minősítést ért el. Felkészítő pedagógus: Deczki Klára 

Iskolai házi versmondó verseny eredményei 
alsó tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
1. helyezett Kelemen Zsófia 1.b Lovász Nóra 2.a Kapdos Flóra 3.b Kovács Anna 4.a
2. helyezett Végvári István 1.a Sarkadi Melissza 2.b Fazekas Fanni  3.b Csete Levente  4.a
3. helyezett Seprényi Lajos 1.a Besenyei Barbara 2.b Balla Fruzsina  3.a
Különdíj Sárosi Petra 1.b Ács Dávid  4.a

felső tagozat 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
1. helyezett Besenyei Virág 5.b Deczki József 6.a Nagy Ibolya 7.a Győrösi Cintia 8.a
2. helyezett Ilyés Orsolya 5.b Pásti Nóra 6.a Fehér Kincső Napsugár 7.b Tősér Gabriella 8.a
3. helyezett Ács Fanni 5.a Molnár Dávid 6.a Gyöngyösi Nikolett 7.b Ács Roland 8.a
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ISKOLAI HÍREK
A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola programjai

DECEMBER
11. Ovisuli 16.30-17.30
11. Madárkarácsony vetélkedő 14.00-15.00
12. Adventi kupa focibajnokság 14.00-16.00
12. Adventi diszkó 17.00-20.00
13. Munkanap, dec. 24. ledolgozása

(“A” hét szerda)
16. Karácsonyi műsor ovisoknak 9.00-11.00
17. Karácsonyi kézműves foglalkozás

művészeti iskolás tanulóknak
14.30-17.30

18. Karácsonyi kézműves foglalkozás
a napköziben

14.15-15.15

19. Csillagszóró karácsonyest
(A 4. évfolyamosok karácsonyi műsora 
és a művészeti tanszakok félévi vizsgái)

17.00-19.00

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap:
2014. december 19. (péntek)

A téli szünet utáni első tanítási nap:
2015. január 05. (hétfő)

JANUÁR
13. Félévi vizsga a furulya tanszakon 14.00-16.00
15. Félévi osztálytalálkozó értekezlet 14.00-16.00
16. Az I. félév vége (értesítők kiosztása:január 23.)
17. Munkanap, január 02. ledolgozása

(“B” hét péntek)
19. Korcsolyázás Debrecenben 8.00-10.00

alsó tagozat
10.00-12.00
felső tagozat

21. Velencei álarc készítése a 
“legügyesebb” napközisnek

14.15-15.15

22. Ovisuli 16.30-17.30
22. A Magyar kultúra napja 13.00-14.00

26. A leendő I. osztályos tanító nénik
látogatása az oviban

9.00-10.00

27. Alapműveleti matematika verseny
a felső tagozatosoknak

14.00-15.00

27. Iskolai rajzverseny eredményhirdetése 9.25-9.40
29. Tanítás nélküli munkanap, félévi nevelőtestületi értekezlet
30. Haramia próba a napköziben 14.15-15.15
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Sikeres pályázat

A TÁMOP-6.1.2. A-14 projekt keretében a Mike-
pércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola sikeresen pályázott a TIE 
(Teljes körű iskolai egészségfejlesztés) programra.
A 2014/2015-ös tanévben komplex intézményi 
testmozgás- és egészségfejlesztési programok 
valósulnak meg, pl.: Az egészséges élelmiszerek, 
valamint az élelmiszerek változatos elkészítési 
módjának megismerése. Az ivóvíz-fogyasztás 
népszerűsítése. A helyes test- és száj-higiéniás 
szokások kialakítása. Tanórák közötti testmozgás 
programok. Szabadidős, sport programok, stb.
Továbbá megyei szintű közösségi eseménysoro-
zatok („Hétpróbák”) lesznek, pl.: Maraton-, Búvár 
Kund-, Kinizsi-, Szent László-, Bartók Béla-, 
„Egyem, vagy ne egyem”-, „Hogyan mondjam el 
Neked” próba.
A programnak – melybe megyénkből 16 iskola 
kapcsolódik be - legfőbb célja, hogy gyerme-
keink értéknek lássák az egészségüket és saját 
maguk irányítsák, alakítsák úgy az életüket, 
hogy ez az érték minél tovább megmaradhasson.

       KÖNYVTÁR
 
Felhívás!
2015-től újra ringbe lehet szállni a “legtöbbet olvasó osztály” címért!
 
Karácsonyi könyvkínálatunk:
 
1. Varázslatos karácsonyi történetek
2. Csörgő Anikó: Adventtől karácsonyig
3. Kreatív karácsony
4. Balázs Ágnes: Lufi és a hóba rajzolt szív
5. Marni Beats: Roksztárt kaptam karácsonyra
6. Bartos Erika: Hógolyó
7. Bera Károly: Hull a pelyhes
8. Bera Károly: Télapó itt van
9. Donászy Magda: A kíváncsi bocs
10. Bagos Katalin: Jó reggelt december!
 

Minden kedves olvasónknak békés, boldog ünnepeket kívánunk! 

A Könyvtár a téli szünetben zárva tart! Nyitás: 2015. 01.05-én.

2015. január 22-én a Magyar Kultúra Napján keresztrejtvényt tölthetnek ki a 
felső tagozatos diákok, az első három hibátlan megfejtőt oklevéllel jutalmazzuk!

INTÉZMÉNYI HÍREK

2014. december 3-án és 4-én a Wass Albert 
Közösségi  Ház és Könyvtár, posta mel-
leti épületében Mikulás napi kézműves 
foglalkozást tartottunk. Részt vettek az 
általános iskola  2. osztályos napközis 
tanulócsoportjai. A gyerekkekkel télapós 
ajtó- és ablakdíszt készítettünk.
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A Csoda-Vár Óvoda decemberi-januári programjai:

December 10-én a Pillangó csoportosok a bölcsőde névadó ünnepségén verssel, énekkel kedveskednek a bölcsiseknek.
December 12-én a Pillangó és Napocska csoportos ovisok lucázása a bölcsődében, óvodában, a polgármesteri hivatalban és 
az általános iskolában.
December 15-én karácsonyi készülődés kezdődik az óvodában: nyílt hét a szülőknek csoportszinten fenyőfadíszítéssel, aján-
dékbontással. A költségek a jótékonysági bál bevételéből kerülnek finanszírozásra.
December 16-án a művészeti iskolások adnak műsort az ovisoknak.
December 17-én kézműves tevékenység, süteménykészítés, ajándékkészítés várja a kicsiket.
December 18-án az Ákom-Bákom Bábcsoport “A suszter manói” című bábjátékot adja elő. Az előadást a szülők támogatják.
December 19-én karácsonyi műsort adnak az óvónők a kicsiknek és szüleiknek.

Minden meghirdetett programra szeretettel hívjuk a szülőket! Várjuk együtt a karácsonyt!

A Csoda-Vár Óvoda 2014. december 20-tól 2015. január 4-ig zárva tart.

Januári program:
Az óvodában az egész hónap egészségvédelemről, vadvédelemről, az erdők, fák védelméről szól, a programok tematikusan 
ezen témák köré szerveződnek.
Január 21-én a Látványszínház interaktív előadását tekintik meg a kicsik az erdők, fák védelmével kapcsolatban.

Január 27-én az ÁNTSZ tart előadást egészségmegőrzés témakörben.

Óvodabál 2014

A november 15-én megrendezett óvodabál támogatásából befolyt összeget karácsonyi ajándékok vásárlására, valamint a jövőbeni 
programok finanszírozására fordítja óvodánk. A bál támogatóinak, a szervezésben, illetve lebonyolításában résztvevőknek ezúton 

köszönünk minden segítséget!

INTÉZMÉNYI HÍREK
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Keleti varázslat a Dívákkal!

A DÍVA hastánccsoportot 2010-ben alakult Mike Viktória vezetésével. Tagjai között nemcsak felnőtt hölgyek, hanem gyerekek is 
szerepelnek. 

„Hétről hétre átadjuk magunkat a tánc, a mozgás és a keleti zene élvezetének, kiszakadva a hétköznapok egyhangúságából. Táncolás köz-
ben kifejezhetjük érzéseinket, boldogságunkat, egyszóval önmagunkat. A hastáncban különösen lényeges, hogy az egyéniség kitűnjön az 
előadásmódban is, hiszen mindenkiben van valami különleges. Elszántsággal és kitartással bárki megtanulhatja. Nagyon jó érzés, amikor 
érzelmeinket nem tudjuk szavakban kifejezni, de mozdulatainkkal elmondhatjuk, mindazt, amire nincs szó.
A hastánc hatására belülről is, kívülről is változunk: mozdulataink nőiesebbek, járásunk szebb, kecsesebb, testtartásunk egyenesebb lesz. 
A karmozdulatok elsajátítása elegánsabb megjelenést biztosít, így a nők még nőiesebbé válhatnak. A hastáncórák nemcsak kikapcsolnak, 
hanem szellemileg, testileg, lelkileg edzettebbé tesznek.

A csoportunk egyre népszerűbb, egyre több helyen kapunk lehetőséget, hogy a közönség elé idézzük a keleti világ csodálatos hangulatát. 
Terveinkben szerepel műsorunk folyamatos színesítése, kellékeink és tánckultúránk fejlesztése. 
Célom, hogy minél több hölggyel megismertessem és megszerettessem a hastáncot, csodálatos zenevilágával együtt, és amikor táncolunk, 
képzeletben  elrepülhessünk e varázslatos világba. A csoportunk tevékenységeiről bárki tájékozódhat a facebookon a Mikepércs Község 
oldalán keresztül.”
                        Mike Viktória

Mikepércsi mazsorett sikerek a Magyar Látványtánc 
Sportszövetség versenyén

A Mikepércsi Mazsorett Csoport 2010-ben alakult. Akkor még óvodásként kezdték 
a lányok a mazsorettet, ma már általános iskolások alkotják a csoportot. Számos fel-
lépésen vettek már részt: a mikepércsi programoknak rendszeres fellépői, emellett sok 
település rendezvényein mutatkoztak már be pl.: a Debreceni Virágkarneválon, vala-
mint Hajdúszoboszlón a nyári fesztivál lelkes fellépői voltak. 2013-ban Balmazújváro-
son egy minősítő versenyen mérettették meg magukat, ahol bronz minősítést szerez-
tek. Sok gyakorlás után döntött a csapat úgy, hogy kipróbálják magukat  a Magyar 
Látványtánc Sportszövetség versenyén is. 
A mazsorettes lányok óriási sikert arattak a 2014. november 23-án megrendezett Mag-
yar Látványtánc  Sportszövetség Őszi kupáján Budakalászon. 
A csoport (Tóth Fanni, Rácz Rita, Szabó Laura, Rácz Vanda, Tóth Boglárka, Katona 
Gréta) II. helyezést ért el. 
Külön versenyszámban, duóban pedig Katona Gréta és Szabó Laura III. helyezést 
értek el.          
            Fónagy Evelin

Jelenleg működő iskolás és óvodás csoportjainkban várjuk a mazsorettezni vágyó 
gyerekeket (4 éves kortól). Jelentkezni minden szerdán 18:00-20:00 óra között a Hu-
nyadi János Általános Iskola tornatermében lehet Fónagy Evelin művészeti vezetőnél. 

CIVILEK
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Kyokushin karate Mikepércsen

2009 nyarától indultak be a Kyokushin karate edzések a településen. A falunapon egy színvonalas bemutató után ősztől heti két alkalom-
mal elindultak az edzések. Kezdetben kevesen látogatták a tréningeket, de ahogy híre ment a településen a lehetőségnek, egyre több tanuló 
csatlakozott a csoporthoz. Az edzéseket Rácz Csaba, 4. Danos mester irányítja, s most már legeredményesebb tanítványa; Szűcs Péter is 
segédkezik az edzések vezénylésében.
2010-től önálló egyesületként működik a Mikepércsi Harcművészeti Sportegyesület Mikepércsen. Az edzést látogatók elsősorban kondicióban, 
mozgáskoordinációban fejlődnek, de emellett a mentális képességek fejlődése is fontos szerepet kap! Az évek folyamán, s a megfelelő fokozatok 
elérése után a versenyzésbe is belekezdtek a mikepércsi fiatalok. Pár év alatt nagyon eredményes kis csapat alakult! Az ilyen létszámú karate 
egyesületek tekintetében az egyik legaktívabb, s legeredményesebb csapat lettek az országban!

Legszorgalmasabb tagjuk; Szűcs Péter Ifi Európa bajnoki 5., Junior Európa bajnoki 3., Magyar bajnok, és Diákolimpiai bajnok.
Mellette Szilágyi Áron, Sitku Roland, Szilágyi József, Nagy Máté, Dankó Lali, Erdei Bence az egyesület húzó emberei!

2014. évben elért dobogós helyezések: Össz arany 9., össz ezüst 5., össz bronz 9.
Edzőjük; Rácz Csaba nagyon büszke rájuk, hisz az eredményes szereplés mellett kitartó, tisztelettudó csapatot alkotnak, ami később az 
életük más területein is megfelelő alap lehet!
A Mikepércsi Harcművészeti Se edzései a Hunyadi János általános iskola tornatermében látogathatóak minden kedden és csütörtökön 
17.00-18.30 között!                                                   Mindenkit várunk szeretettel!  

CIVILEK

Az „Év fája 2014” vetélkedő különdíjasa a mikepércsi ezeréves Rákóczi-tölgy

2010 óta országosan meghirdetésre kerül az  „Év fája” elnevezésű  verseny. Fejérné Juhász Mónika 
igazgatónő az iskola nevelőtestülete és diákközössége nevében az „Év fája 2014” vetélkedőre benevezte 
a mikepércsi ezeréves Rákóczi-tölgyet. 

A versenyhez a fa fotóján kívül, a fa életéhez kötődő történetet is mellékelni kellett. A koordinálással meg-
bízott Szil András tanár úr kutatómunkája sok nehézséggel járt, hiszen a fához kapcsolódó történetek már 
megkoptak, elhalványultak, így csupán általánosságokat tudott megfogalmazni, persze Mikepércs történel-
mét nem kihagyva. 
A történet:  Mikepércs község határában a Hajdúbagosra vezető földút mentén áll magányosan egy 
hatalmas tölgyfa. A népnyelv ezeréves, más néven Rákóczi-tölgynek nevezi. Az első elnevezés minden 
bizonnyal abból ered, hogy az egyszerű falusi ember hajlamos a túlzásokra. Ha ellenség közeledett, az 

alvégen kétszázat láttak, a felvégen már kétezren voltak, a szomszéd falu már ötezertől rettegett. Mivel a fa szokatlanul idős — a szakértők 
szerint 250-300 éves — a népnyelv ezerre kerekített. A másik elnevezésnek történelmi háttere van.
A 16. században a falunak több birtokosa is volt egyszerre. A középnemesi birtokos családok sorában a Rákócziak is szerepelnek. Elképzelhető, 
hogy ez az erdőrész az ő birtokukon volt, s innen eredhet az elnevezés.
A települést Báthory Gábor erdélyi fejedelem 1608-ban hajdúkiváltságokkal ruházta fel, majd 1615-ben Bethlen Gábor újabb hajdúkat telepített 
Mikepércsre. Köztudott, hogy a hajdúk a Habsburgok elleni szabadságharcban tűntek ki vitézségükkel, amiért a kiváltságokat kapták. Amellett, 
hogy Rákóczi folytatója Bocskai örökségének, a mikepércsi hajdúk leszármazottai közül minden bizonnyal sokan álltak a kurucok közé. Erről 
pontos adatok nincsenek, de a falu címerében látható sisak és kardot tartó kéz a hazáért harcoló lakosságot feltételez. Így nagyon valószínű, hogy 
bizonyos mértékű Rákóczi-kultusz is létezhetett itt. Így a fát nem nehéz összefüggésbe hozni Rákóczival.
A helyi lakosságnak nagyon fontos ez a fa. Egyrészt a település egyik látnivalója, amely minden Mikepércsről szóló oldalon megtalálható, így a 
lokálpatrióták nagyon büszkék rá. Másrészt a 10 éve kialakított Vándor-ló elnevezésű jelzett turistaúton áll őrt, és a tájvédelmi körzetté nyilvánított 
Nyárfás-hegyi legelőre tekint. Az út végcélja Hajdúbagos, és a település előtt átvezet az 1976-ban természetvédelmi területnek nyilvánított, a Hor-
tobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó földikutya rezervátumon, amely hazánkban egyedülálló.A mikepércsiek gyakran járnak a Rókás-horgásztóhoz, 
és félúton éppen az öreg tölgy szép nagy árnyékában tudnak megpihenni. A fent leírtak okán az itt élő emberek nagyon szívükön viselik a fama-
tuzsálem sorsát. Fa elhelyezkedése: Mikepércs és Hajdúbagos között a Vándorló útvonal sárga jelzése mentén 
Faj: tölgy, Kora: 300 év, Magassága: 25méter, Törzskerülete: 610 centiméter
Az Országos Erdészeti Egyesület különdíját idén a mikepércsi ezeréves Rákóczi –tölgynek ítélték. A 30.000 forintos támogatást a fához kapcsolódó 
programokhoz lehet felhasználni. 

Sápi Ildikó                                                                       



Mikepércsi Tükör

MIKEPÉRCS RÉGMÚLTJA



Mikepércsi Tükör

MIKEPÉRCS RÉGMÚLTJA



Mikepércsi Tükör

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKINTERJÚÉVFORDULÓ
Rózsika néni, az örök optimista

Fene Imréné augusztus 26-án ünnepelte 90. születésnapját, akiről előző lapszá-
munkban fotót is közöltünk. Rózsika nénitől megkérdeztük, mi a hosszú élet 
titka. Ő kedves mosolyával, szerényen, csupán egyetlen mondattal válaszolt:
“Nekem nincs egyetlen haragosom se...”

Rózsika néni Hajdúbagoson született, ott nevelkedett négy testvérével, ahonnan a 
szerelem szólította Mikepércsre. Férjével 1946-ban fogadtak örök hűséget egymás-
nak, majd egy fiú és egy lány gyermekük született. Imre hűtőgépszerelő lett, Rózsika 
jelenleg a szociális otthonban dolgozik.
Kedvese lakatos volt, ő maga pedig a gyermeknevelés mellett kivette részét a családi 
gazdálkodáshoz kapcsolódó munkákból. Ma is aktív: szőlőt kötöz, konyhakertet művel, 
öt pulykát tart, pihenésképpen pedig keresztrejtvényt fejt vagy újságot olvas, varr - sze-

müveg nélkül. Fene mamának négy unokája és öt dédunokája van, akikre a szünetek alkalmával mind a mai napig nagy örömmel vigyáz. 
Rózsika néni szívesen mesél a régmúltról; amikor még kerékpárral járt a család a debreceni fürdőbe vagy motorral Szoboszlóra kirán-
dultak. Mintha csak tegnap lett volna... Fene mama fürge, serény, nem panaszkodik, mindig vidám és optimista. Egészségére is ügyel: 
reggelente fokhagymával és tormával kezdi a napot, majd elvégzi a napi teendőket és várja a családot, hiszen közülük valaki minden nap  
meglátogatja.             
              Sápi Ildikó  

Makay Béláné Margitka néni havonta több, mint tíz könyvet olvas el… 90 évesen!

Makay Béláné október elején családja körében ünnepelte 90. születésnapját a Hold utcai otthonában, ahová 1958-ban 
költözött. Margitka néni sokat mesélt fiatalkoráról, a háború szörnyűségeiről, élete nehézségeiről. Bár teste megfáradt, 
elméje éles, beszéde kiművelt, gondolatai frissek. 
Margitka néni férjével 1945-ben házasodott össze, 1946-ban egy leánya született, 1950-ben egy fia. Fia sajnos tragikus körülmények között 
hunyt el kilenc évvel ezelőtt, lánya jelenleg Sárándon él, ő a mindennapi teendőkben sokat segít. Margitka néninek négy unokája és nyolc dédu-
nokája van. Gyermekkorát Mikepércsen töltötte. Férje Vámospércsen nőtt fel, lakatos szakmát tanult, majd gépkocsit vezetett a katonaságnál, 
aztán buszvezető volt, majd a leszázalékolása után gépi morzsolással egészítette ki a nyugdíját. Makay néni sokat kézimunkázott, kertészkedett. 
Bár nagyon szeretett volna, sajnos nem volt lehetősége rá, hogy tanulhasson. Mégis sugárzik belőle az intelligencia, a műveltség. Régebben sokat 
publikált a Hírmondóban, ma keresztrejtvényt fejt és rengeteget olvas. 
A háború időszaka Margitka néni családja számára megpróbáltatásokkal, gyötrelmekkel teli volt, mely nyomorúságokról könnyeivel küszködve 
beszél, hangjában mély fájdalom… Amikor férjéről mesél, az arca felragyog. 
„Lajos bátyám felavatott vitézként hősi halált halt. Bár én nem hősi halottnak tartom őt, hanem ÁLDOZATNAK! Az ő gyászistentiszteletén 
odajött hozzám az akkori „főjegyzőné”, aki kérte, hogy hadd jöjjenek el a családunkhoz részvétnyilvánításra. Ekkor hozta el katona öccse fényké-
pét és kérdezte, hogy van-e udvarlóm, mert a katonákban az asszonyok tartották a lelket, leveleikkel erősítették őket. Hazafias kötelességemnek 
éreztem, hogy írjak neki. Különben nagyon jóképű férfi volt! Hónapokig leveleztünk úgy, hogy nem találkoztunk. 
… Egyszer sírva jött a későbbi sógornőm, mert hírt kapott arról, hogy eltűnt a testvére. 
A katonák rettenetesen ki voltak fáradva. Egy faluban szétszórták őket, Béla egy jászol alá bújt, hogy felmelegedjen. Amikor riadóztatták őket, 
a férjem nem kelt fel, a többiek meg nem tudták, hogy hová feküdt. Majd csak délután ébredt fel, amikor egy partizán csoport elfogta, a lőcshöz 
kötözték és hol szaladnia kellett a szekér után, hol vonszolták. Egy hónapig minden nap azt mondták neki, hogy felkötik estére… Egy alkalom-
mal elszökött! Fagyott cukorrépán és fagyott krumplin élt. Végül talált egy magyar századot, akik szerencsétlenségére azt hitték, hogy kém. Csak 

később tudta igazolni magát… Mikor már a budapesti 
harcok folytak, katonaszökevény lett. Összeállított egy 
járművet, azt gondolta, a háborúnak már úgyis ha-
marosan vége, így hazaindult megkeresni a családját. 
Ekkor találkoztunk először…”
„Gyermekkoromban a Szilágyi tanyát, vagyis későbbi 
nevén a Forrás tanyát béreltük. 12 tehenünk, 8 lovunk, 
4 ökrünk, 20 mangalicánk volt. Mind egy szálig elvit-
ték őket. Tyúkot, libát, kacsát, mind lelőtték… Nekünk 
nem maradt semmink, csak két tehenünk!”
A háború megpróbáltatásai után is kijutott a 
nehézségekből Margitka néninek. Elmondása szerint 
nagyon nehéz élete volt. Az anyagi és lelki terhek után 
jöttek a betegségek, fájdalmak. Margitka néni elvágyó-
dik… Szeretne megpihenni. 
                   Sápi Ildikó
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Balla István és Marika néni 1964. december 4-én fogadtak örök 
hűséget egymásnak Mikepércsen. És komolyan is gondolták ezt, amire 
bizonyíték, hogy nagyon nagy szeretetben, harmóniában élték le az el-
múlt fél évszázadot együtt. Hogy milyen volt a házasságuk? „Kiváló!” 
–hangzik a válasz mindkettejük szájából egyszerre. „Ha hordozott is 
az élet nehézségeket, mi egyetlen pillanatot se tudtunk volna egymás 
nélkül tölteni soha!- állítja Pista bácsi. – Mi végig dolgoztuk az egész 
életünket! A mai fiataloknak is dolgozniuk kellene, és elfelejtenének 
vitatkozni, veszekedni!”- osztja meg velünk a hosszú házasság titkát. 
Aztán feleségével együtt nosztalgiáznak: „Mi mindketten mikepércsiek 
voltunk, egy bálban ismerkedtünk meg, sokat szórakoztunk régebben… 
December 4-én óriási hó volt, alig tudtuk eltakarítani! Abban az időben 
többnyire háznál voltak a lagzik, ahogy a mienk is, ahol a hagyományos 
menü volt: tyúkhúsleves, töltött káposzta, meg birka. A vacsora mellé 
bort ittak a vendégek. Nagyon sokan voltunk, tele volt az egész ház! Min-
denki nagyon jól érezte magát!”
Marika néni korábban a szociális otthonban, majd az étkező-
konyhában dolgozott, férje az állattenyésztésben, növénytermesztés-
ben. Pista bácsi 2000-ben szívinfarktust kapott, így egészségi állapota 
miatt ott kellett hagynia a munkát, azonban ő a mai napig nyughatat-
lan, nem tud pihenni. Jelenleg 27 tyúk és kakas van a háznál és a szőlőt 
is gondozni kell…
A Balla családba két fiú: István (1967) és Sándor (1973), illetve egy leány: 
Ibolya (1983) született. Manapság a Nap utcai ház gyerekzsivalytól, a három 
unokától hangos. 

Fiák József és felesége, Emike a vonatnál ismerkedtek 
meg, majd moziba mentek együtt… A faluban az elsők 
voltak, akik lagzijukat a Kultúrházban tartották. ’64. no-
vember 21-én nagyon hideg volt, de ők nem fáztak, hiszen 
fűtötte őket a szerelem. Az esküvőn kb. 150 vendég volt, 
akiknek húslevest, pörköltöt, töltött káposztát, sült tyúkot 
tálaltak, a bor mellé pedig csak hajnalban volt egy kis pá-
linka. Nagyon jó hangulat volt, a vőfély is kiválóan végezte 
feladatát, persze menyasszonytánc is volt!  József és felesége 
1970-ben közösen építették a Dózsa György utcai házat, 
ahol ma is laknak. ’65-ben született József, ’69-ben Zsolt 
fiuk. Emike 14 évig a Csapágyműveknél dolgozott, majd a 
Mezőgéphez került, ahol férje lakatosmunkát végzett. Sok 
mindenért meg kellett küzdeniük az életben, de ők büsz-
kék arra, ahogyan becsülettel felnevelték fiaikat, szépen 
megházasították és útnak indították őket. Egy szülőnek az 
a boldogság, hogyha látja gyermeke boldogulását. És ők e 
tekintetben boldogok… Hogy náluk mi a titok? Hogyan lehet 50 évig házasságban élni? „Néha vannak összezörrenések, mindenhol 
vannak! De nálunk nincs harag! Türelem van! Ez a titok!”- összegzik közösen. 
Sajnos Emikét 1990 óta komoly betegségek gyötrik: szívével százalékolták le, de évek óta súlyos asztmás is. A tavalyi évben rosszin-
dulatú daganattal műtötték. A négy unoka tartja benne a lelket és az a rengeteg törődés, odafigyelés, amit a családjától, testvérétől, a 
szomszédoktól és ismerősöktől kap, kapott az elmúlt nagyon nehéz időszakban. A sok szeretet erőt ad neki a küzdelemhez! Reméli, 
hogy még a dédunoka születését is megéli!
Jó egészséget és további nagyon szép éveket kívánunk az ünnepelteknek!

              Sápi Ildikó

ÉVFORDULÓ
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Petőfi u. 67. (a Posta mellett), Tel.: 06-52/803-188, iksztmikepercs@gmail.com

Klubfoglalkozások:
Nyugdíjas Klub: hétfőnként 13.00 órától; 
Hímzőkör: szerdánként 14.00 órától. 
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00  órától
Ékszerkészítés:  szombatonként 15-17 óráig
További programok:
Falugazdász fogadóóra minden hétfőn 9.00-12.00 óráig. 
Tiétek a tér! Ifjúsági Klub minden pénteken 14.00-18.00 óráig: csocsó, sakk, kártya, 
programajánló, pályázati és ifjúsági információk, filmvetítés. 

A Baba-Mama Klub programjai: 
Kedves Gyerekek, Anyukák, Apukák és Nagyszülők!
Decemberben, keddenként 10.00 órai kezdettel várunk minden régi és új klubtagot! 
2015. januárjától foglalkozásainkat péntekenként 10.00 órai kezdettel tartjuk. Szeretettel 
várunk mindenkit  januári programjainkon is: 
január 9 -én  Vatainé Facsar Veronika zenepedagógus zenés foglalkozása;  január 16 – án  
meghívott vendég dr. Juhász Istvánné védőnő, téma a téli bőrápolás ; január 23 – án és  január 
30 – án Varázsvilág énekes, mondókás foglalkoztató a tél témakörében.
 
Adventi kiállítás: 
A mikepércsi alkotók és a Hunyadi János Általános Iskola és AMI grafika tanszakosainak ez 
évi munkáiból összeállított Adventi kiállítás, december 8 -tól  2015. január 12-ig  a Wass Al-
bert Közösségi Házban ( Petőfi u.67. szám) tekinthető meg, munkanapokon 8- 18 óráig. Min-
den kedves érdeklődőt  sok szeretettel várunk!

Az ékszerkészítő tanfolyam alkalmai folytatódnak
Keszler Ibolya zsűrizett, Hajdú- Bihar Megyei Minőségi Termékdíjas ékszerkészítő tan-
folyama: szombatonként 15-17 óráig.
Modern, divatos ékszerek ( gyűrű, karkötő, nyaklánc ) elkészítésére van lehetőség különböző 
technikákkal, mint pl. peyote, raw, brick stick. A szakkör tagjai csak igényes alapanyagokkal 
dolgoznak pl. cseh üveggyöngy, japán üveggyöngy, ásványok.
A foglalkozás önköltséges, 1500.- Ft/alkalom + eszközköltség (500-1000.- Ft). Az anyagköltség 
magában foglalja az órai munkához szükséges kellékeket, alapanyagokat (tű, damil, gyöngyök, 
ásványok, kapcsolók stb.) 
Helyszín: Közösségi Ház (Mikepércs, Petőfi u. 67., a posta mellett)
Minden érdeklődőt szeretettel vár:
Keszler Ibolya ékszerkészítő

Nagy Ildikó Gabriella képzőművészeti alkotó és felvételi előkészítőt tart 8. osztályosoknak 
és középiskolásoknak.
A szakkör keretében különböző festési, képkészítési  ( selyemfestés, olaj, akril, pasztel) tech-
nikákat sajátíthatnak el az érdeklődők. A részvétel önköltséges, 1500 Ft/ alkalom/ fő, saját 
eszközökkel. További információ bemutató órák keretében kérhető, minden pénteken 16.00-
tól 18.00 óráig.

Továbbra is várja Önöket a Mikepércsi Teleház – A falu irodája!

Internet használat 5.- Ft/perc, színes és fekete-fehér nyomtatás és fénymásolás 10.- Ft/oldaltól,
fax küldés-fogadás, számítógépes munkák, szkennelés, szöveg és kiadványszerkesztés, laminálás, 
hirdetésfelvétel a Mikepércsi Tükör apróhirdetéseihez.
2015. januártól spirálozással is várjuk leendő ügyfeleinket!

KÖZÖSSÉGI HÁZ/PROGRAMAJÁNLÓ
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Olvasási lehetőség a Teleházban

A könyvtári nyitvatartási időn túl is van lehetőségük olvasásra, könyvek, folyóiratok böngészésére a 
Wass Albert Közösségi Házban (Petőfi u. 67. sz. alatt) egészen este 18 óráig.

2015. januárjától a következő napilapok és magazinok olvasására is van lehetőség a Wass Albert Közösségi 
Házban: Hajdú- Bihari Napló, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Heti Válasz, HVG, Nők Lapja, Magyar 
Konyha. Sok szeretettel várunk mindenkit munkanapokon 8.00 – 18.00 óráig! 
A könyvtár nyolc témacsoportban 15-15 könyvet helyez el nálunk letéti állományként. Ezek a könyvek 
kizárólag a helyben olvasást szolgálják. Kölcsönözni csak a könyvtárba való visszaérkezésükkor lehet, de 
előjegyzés felvehető rájuk, mind a Közösségi Házban, mind a Könyvtárban. 
A nyolc témacsoport a következő: Hobbi-háztartás, Egészségünk védelmében, Ügyes kezek-színes ötletek, 
Gyermeknevelés, Ifjoncok kedvencei, Mesék, Krimik, Romantikus regények. A könyvek között minden 
korosztály találhat kedvére való olvasmányt.
Minden kedves olvasót szeretettel várunk! 
Mikepércs, Petőfi u. 67. (a Posta mellett), Tel.: 06-52/803-188, 
e-mail: iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva: Hétfő-Péntek: 8.00-18.00

Fotópályázat

 „Mikepércs, ahol jó lenni, ahol jó élni” sorozat keretein belül   „ Mikepércs 2014-2015 ősz, tél „ címmel 
újra fotópályázatot hirdetünk, melyre Mikepércsen vagy Mikepércsről készített amatőr vagy profi fotókat 
várunk. A pályázat kiírása hasonló a sorozatunk első kiírásához.
 A pályázaton megkötés nélkül bárki részt vehet, egy pályázó maximum 3 darab  A4 méretig nagyítható 
fotó elküldésével pályázhat. A fényképeket az alkotó nevének, elérhetőségeinek (telefon, cím) feltüntetése 
mellett 2015. február 20-ig digitális formában kérjük megküldeni az iksztmikepercs@gmail.com e-mail 
címre, vagy digitális formában leadhatók személyesen a Közösségi Házban (Petőfi u. 67.). A beérkezett 
fotókat 3 tagú zsűri bírálja el, a legjobbnak ítélt első 3 kép készítője tárgyjutalomban részesül. A legjobb 
alkotásokat 2015. március  hónapban a Közösségi Házban kiállítás keretében, valamint településünk hon-
lapján, facebook oldalán és a Mikepércsi Tükör számaiban tesszük közzé. A jutalmak átadására a kiállítás 
megnyitóján kerül sor. Minden pályázónak alkotókedvet és jó fényeket kívánunk!

Ünnepi nyitva tartás: december 23- án 18.00- ig várjuk kedves ügyfeleinket, december 24 – től a Wass 
Albert Közösségi Ház zárva tart.  Nyitás :  2015. január 5 – én, 8.00- kor.
SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES ÜGYFELÜNKNEK, 
VENDÉGÜNKNEK, SZAKKÖREINK TAGJAINAK!

Magyar Kultúra Napja:
2015. január 23- án, 18.00 órai kezdettel sok szeretettel várunk mindenkit a Wass Albert Művelődési Ház-
ba, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett műsorunkra!
Fellép Pohly Boglárka mikepércsi származású klasszikus magánénekes, Magyarország egyik legjobb lírai 
szoprán hangja. Hazánkban és külföldön egyaránt elismert művész, opera, operett, magyar nóta és musi-
cal műfajokban. Valamint a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói ünnepi 
összeállítását tekintheti meg minden kedves érdeklődő.  A rendezvény ingyenes.

Családi délelőtt a Wass Albert Művelődési Házban
Január 31. Farsangi családi délután a művészetis gyerekeknek
Február 7.  Farsangi Kézműves foglalkozás
A  kisgyermekes családokat újra meseelőadással várjuk  november 22-én  (szombaton) családi 
délelőttünkön.  10.00 órától a „ Mi ketten a Tarkabarkák”-  Urbánné Lantos Éva és Urbán István báb-
színészek előadásában az Ilók és Mihók  című  magyar népmesét  tekinthetik  meg interaktív bábjáték 
formájában, utána lehetőség van a bábok kipróbálására.
Mindenkit szeretettel várunk a Művelődési Házban!

KÖZÖSSÉGI HÁZ/PROGRAMAJÁNLÓ
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KERES - KÍNÁL
Szobabútor kb. 4m hosszú 15 000 
Ft-ért, tálalószekrény 3 db-os + 4 
személyes asztal 4db székkel 50 000 
Ft- ért eladó. Cím: Sugár u. 19/A

Mikepércsen két utcára néző csa-
ládi ház 305 négyszögöl, 1107 nm, 
megfelezhető telken eladó.
Jellemzői:
Csendes, rendezett környezet, asz-
faltozott út, központi csatorna, a 
buszmegálló 5 percre.
Szolgáltatások:
Öko-bölcsőde, -óvoda, orvosi 
rendelő, boltok 10 percre.
Az ingatlan, gazdálkodásra, állattar-
tásra is alkalmas.
Irányár: 9.5 M ft.
Tel.:  52/436-181

Eladó: 
3 db Demco -Féder gyapjú takaró 
140x200-as újszerű állapotban 12 
000 Ft/db
1 db kb. 2x2 m-es 30 cm széles 
viráglétra vasból 4500 Ft
1 db ágyneműtartós, bannelrugós, 
háttámlás heverő szép állapotban 20 
000 Ft
1 db 400 literes Elektrolux fagyasz-
tóláda új állapotban 50 000 Ft
1 db jucca, 4 ágú, 130 cm-es, egész-
séges 5 000 Ft
1 db 25 literes zsíros bödön (újszerű) 
3 000 Ft
20 db kockás bevásárló szatyor 150 
Ft / db
1 db cica fedett alomtál (újszerű) 2 
000 Ft
Érdeklődni: 52/ 398-068 vagy a 30/ 
358-05-41telefonszámon.

Elálló burgonya van eladó 50Ft / kg, 
30kg / zsák. Érd.:  Mester u. 17, Rózsás 
u. 14 és a 30/ 600-26-46 telefonszá-
mon.

Eladó új, kitűnő állapotban lévő báb-
színház paraván fa. Méretek: 100x50x-
120cm. Irány ár: 6500 Ft.
Érdeklődni: Tollas Brigitta 30/ 959-
16-06

Eladó: 1 db tok nélküli ajtószárny, tok 
nélküli műanyag ablakok és műanyag 
ajtólapok. Eladók továbbá Tena Plus 
large tépőzáras és Tena Plus nadrágos 
felnőtt pelenkák (csípő méret: 100-135 
cm-ig), gyermek hálós összecsukható 
járóka és gyári fém háromlábú hinta. 
Érd.: 52/ 398-425 vagy 30/ 364-52-44 
telefonszámon.

Eladó
Családi ház 2,5 szobás 1050nm telken, 
központi – és gázfűtéses, irány ár: 9,8 
M Ft. 
Ugyan itt: 1 db szekrénysor 4 el-
emes, fotelek, heverők (egyszemély-
esek, ágyneműtartósak), vezetékes 
és palackos gáztűzhelyek, felnőtt wc-
magasító, középszőnyegek, 300l-es 
hűtőláda, boroshordók és 2 db cserép-
kályha eladók. 
Érd.: 52/ 398-425 vagy 30/ 364-52-44 
telefonszámon.Laza talajú öntözhető területet bérel-

nék Mikepércs területén kertész-
kedésre. Elhanyagolt, elgazosodott 
terület is lehet. Tel.: 20/ 991-10-70
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Kedves Mikepercsiek! 

Szeretettel várom leendő és meglévő 
vendégeimet a 

SeVi Szépségszalonba!  
Bálokra, alkalmakra, egyedi sminkek 
készítését vállalom. Szolgáltatásaim-
ra  beváltható ajándékutalványok 

vásárolhatók! 

Serestyén Vivien
 kozmetikus

   

Felszerelt műhelyünkben, szakképzett, sok éves tapasztalattal rendelkező személyzettel vállaljuk minden típusú 
személygépkocsi, motorkerékpár, terepjáró, tehergépkocsi (max 3.5 tonna):

•  műszaki vizsgáztatását helyben, 
•  műszaki vizsgáztatás előtti teljes átvizsgálását, 
•  műszaki vizsgára való felkészítését, 
•  gázüzemű járművek vizsgáztatását,
•  eredetiségvizsgálatát.

Műszaki vizsgáztatás akár azonnal.
Őszi akciónk keretében 16.990.-Ft (szgk.) vizsgadíj.

Címünk: 4271 Mikepércs, Petőfi Sándor utca 29.
(Makai Autószerviz udvara)

Telefonos időpont egyeztetés: 36 20 4323 035, +36 52 535 118
Kérjen időpontot e-mailben: tcarautoszervizkft@gmail.com

Látogassa meg facebook profilunkat: www.facebook.com/tcarautoszervizkft

CIVIS GYORSSZERVÍZ 
fűtési rendszerek felülvizsgálata (gáz 
kazánok, konvektorok)
gáztűzhelyek javítása, hibák elhárí-
tása, villanyszerelési munkálatok
hűtőszekrények javítása akár hely-
színen is és „minden ami elromolhat” 
javítása precízen. 
Tel.: 06-30/ 551-97-67

Eladó! Savanyú káposzta, 250 Ft/kg. 
Orbánné, Erdő u. 2.

Energiatanúsítvány kiállítása rövid 
határidőn belül, olcsón.
Tel.: 06 30/429-9064

Termelői méz kapható!

Akácméz 2400.- Ft/kg, 1400.- Ft/0,5 kg;
Propoliszos akácméz 2400.- Ft/0,5 kg;
Hársméz 2000.- Ft/kg; 1200.- Ft/0,5 kg
Erdei mézharmat 2000.- Ft/kg, 
1200.- Ft/0,5 kg
Propoliszos erdei mézharmat 
2000.- Ft/0,5 kg
Vegyes virágméz 1400.- Ft/kg, 800.- 
Ft/0,5 kg
Propoliszos vegyes virágméz 
1200.- Ft/0,5 kg
Szárított virágpor 1200.- Ft/0,3 kg
Propolisz csepp 1200.- Ft/30 ml

Folyamatosan kaphatók!
Tóth Méhészet Mikepércs, Orosz I. u. 
9. (a Cooppal szemben a zugban)
Tel.: 30/336-4828, 30/329-7527

Mikepércs Irinyi u. 3. sz. alatti telek 
eladó. Ikerház építésére, bármilyen 
vállalkozás létesítésére alkalmas. 
A telek megosztható. 580 és 810 
négyzetméter arányban.
Érd.: 06-30/ 418-08-99

Háztartási és ipari varrógépek javí-
tása garanciával 3500.-Ft-tól!
Szervizelt táskavarrógépek eladók.
Érd.: Dandé István, Mp. Dózsa Gy. u. 
18. Tel.:52/387-384, 20/929-2710

KERES - KÍNÁL

29.

Otelló bor van eladó! 
Érd: 70/ 276-46-85

Eladó: 1 db tévé asztal, 1 db íróasz-
tal, 1 db fésülködő asztal 
Érd. Tel.: 30/ 777-81-72

Mikepércs-Bodóháza, Ond vezér utca, 
2479 hrsz., zártkertben 1024m2-es 
gyümölcsös eladó, vagy művelésre ki-
adó. Érd.: 30 2751435

Női és férfi irha kabát Erdélyben 
készült, újszerű állapotban, nagyon 
kedvezményesen eladó. INDESIT 
mosogatógép (6-9 terítékes)költözés 
miatt sürgősen eladó.
Érd.: 70 / 376-12-71
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Hűtőgépek javítása, felújí-
tott hűtőgépek, Lehel, Zanussi 
hűtőszekrények fagyasztószekré-
nyek és fagyasztóládák értékesítése 
garanciával. Mikepércs, Petőfi u. 19.

Tel.: 52/398-405, 06-20/9648222

   
Szegedi János

üvegező

- üvegezés, tükrözés, hőszigetelő üvegek készítése
- csiszolt polcok, asztallapok, üveg térelválasztók, zuhanykabinok,

vitrinek és akváriumok készítése
- egyedi igények alapján

-biztosításra is
- műanyag nyílászárók, redőnyök beépítése és javítása

- Mikepércs területén ingyenes kiszállás, árajánlat készítés
- hétvégén is

Cím: Mikepércs, Orosz István utca 18.
Tel.: 06 70/384-4613

KERES - KÍNÁL

32.

Eladó Mikepércs, Hold u. 15. szám alatti 
2 szobás, konyha+ előszobás családi 
ház melléképületekkel 1221 m2 telken. 
Irányár: 5,5 m Ft. Érd.: Hold u. 23.
Rácz Istvánné, 52/398-968.

Hirdetés:

A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését:
Egész oldal terjedelemben: 10.000 Ft

Féloldal terjedelemben: 5.000 Ft
Negyedoldal terjedelemben: 3.000 Ft

Apróhirdetés karakterszámtól függően: 300-400 Ft
Apróhirdetés keretes: 300-400 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, pro-
vokatív vagy sértő tartalmú,  illetve sértő tartalomra felhívó hirdetések megjelentetését a lap kiadásáért felelős 

személy megtagadhatja.

Vállalok :
Ingyenes épületenergetikai tanácsadást 
energetikai tanúsítványok készítését, 
napelemes- napkollektoros rendszerek 
tervezését és kivitelezését.
Tel.: 06-30/ 551-97-67

Mikepércs, Vénszőlőskert 5. 
dűlőben 1 300m2-es kertem ela-
dom. Fúrott kút, ház fennmaradási 
engedély, áram van. 
Tel.: 30/ 700-23-30

ELADÓ!Dobozos nagy méretű tengeri 
morzsoló, FV III-as lábon álló termé-
ny daráló (220 V-os); 230V-os, 1500 
fordulatú 2,2 KW-os villany motor; 
camping kerékpár jó állapotban, nagy 
méretű szőlő prés; 30lóerős HOLDER 
kis traktor, erős-masszív répaszeletelő; 
sparhelt; ROBI 202-es rotációs kapa, 
amely hátrafelé is megy. Érd.: 30/ 282-
12-74

KIRAKODÓ VÁSÁR!
Novemberben, decemberben a Jókai 
u. 30.sz. alatt (a gerendás kocsmától 
a második ház) használt, de jó áll-
apotban lévő ruhák, cipők, papucsok, 
csizmák, gumicsizmák, háztartási kis-
gépek, konyhai eszközök, dísz- és aján-
déktárgyak, parfümök, függönyök, 
ágyneműk és egyéb kiegészítők vására 
lesz. Érd.: 52/ 398-501

Számítógépek, laptopok telepítését, 
karbantartását, hálózat beállítását, 
telepítését vállalok rövid határidővel, 
szakszerű munkával. Hívjon bizalom-
mal! Érd.: 30/ 612-00-93 Erdős Csaba

Veszelovszki Edit okleveles 
gyógymasszőr vagyok több éves 
tapasztalattal. Továbbra is várom régi 
és új vendégeimet otthonomban a 
Petőfi u. 29 sz. alatt (Szükség szerint 
házhoz is megyek) Korrekt áron vál-
lalok : hát, láb, talp, arc, mézes és 
teljes testes gyógymasszázst. Kortól 
függetlenül bárki jöhet, aki szeretne 
kikapcsolódni, felfrissülni és szeret-
né egészségesebbé tenni az életét. 
IDŐPONTEGYEZTETÉS: 70/ 332-
88-03

„Profismink2014”
Víghné Albert Tünde

okleveles sminkes

Szolgáltatásaim:
-natúr smink 1500 Ft
-nappali smink 1500 Ft
-alkalmi smink 2500 Ft
-menyasszonyi smink 5000 Ft
-füstös és tusvonalas smink 2000 Ft
-tincses műszempilla
-Esküvőkre
-Bulikra
-Rendezvényekre
-Tablófotózásra
-Ballagásra
-Szalagavatóra
-Ünnepi alkalmakra
Árak és kiszállás személyes megbeszélés 
alapján honlapomon megtekinthető 
www.profismink2014.hu
Bejelentkezés: 06-30/ 366-25-09
Kiszállás: Mikepércs Ingyenes
                 Debrecen:1500-2000Ft
                 Vidék: 30 km-ig: 3000 Ft

AZ ÁRAK BEVEZETŐ ÁRAK!

Tisztelt Mikepércsi Polgárok!

Értesítjük Önöket, hogy 2014.11.12-től 
Mikepércsen is intézhetik az UNIQA 
Biztosítónál lévő biztosítási ügyeiket:
- lakás, - gépjármű, -baleset, - betegség, 
-nyugdíjbiztosítások
Ügyintézés helye:
UNIQA Biztosító Ügynökségi Pont
Wass Albert Közösség Ház (Mikepércs, 
Petőfi u. 67, Posta mellett)
Nyitva tartás:
Szerdánként: 15-17 óráig
Csütörtökön: 10-12 óráig.
Elérhetőség:
Krizsán Zoltán: +36/30/9354-664
Barázda Rita:   +36/30/9438-297
e-mail: rizol@uniqa-net.hu
www.uniqa.hu



Mikepércsi Tükör
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A PÉRCSI TELEVÍZIÓ DECEMBERI ADÁSA :

Óvodabál
Családi délelőtt

Adventi kiállítás és vásár
Mindenki Karácsonyfája

KÖZLEMÉNY A HULLADÉKÜRÍTÉSI DÍJ BESZEDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
Mikepércs Község Önkormányzata hulladékürítési díj beszedését végzi 

minden hétköznap 8-9 óráig, illetve minden pénteken 17-18 óráig a Közösségi Házban. (Petőfi u. 67. sz. alatt, 
a Posta melletti épületben). 

A hulladékürítési díj beszedését Szakácsné Pápai Lenke végzi.
FIGYELEM! Szakácsné Pápai Lenke nevében vagy helyett senki más nem szedi a díjat Mikepércsen!

Kedves Mikepércsiek!
A Mikepércsi Református Egyházközség szeretettel hív és vár mindenkit alkalmaira:
Minden vasárnap 10 órától istentisztelet, és ezzel egy időben gyermek istentisztelet.

ÜNNEPI ALKALMAINK:
2014. december 22-én és 23-án 17 órától bűnbánati istentisztelet, 2014. december 24-én 16 órától szentestei ünnepi isten-
tisztelet a templomban, 2014. december 25-én 10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet, 2014. december 26-án 10 órától 

ünnepi istentisztelet, 2014. december 31-én 17 órától óévi istentisztelet, 2015. január 1-jén 11 órától újévi istentisztelet.

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:
Göröngyös út baba-mama (papa) csoport minden szerdán 10 órától,

Filmklub: páratlan héten vasárnap 17 órától,
Bibliaiskola: páros héten vasárnap 17 órától.

Az istentiszteletek és állandó programjaink helyszíne:
a Gyülekezeti Ház (Mp., Szabadság u. 2.)

Alkalmaink részletes programját, és egyházközségünk híreit a folyamatosan frissülőwww.nemmind1.hu és 
a www.facebook.com/ Mikepércsi Reformátusok e-Lapja oldalakon olvashatják.

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván
a Gyülekezet közössége nevében szeretettel, Czapp József lelkész

KÖRZETI MEGBÍZOTT IRODA
Mikepércs, Óvoda u. 3.

Tóth János főtörzsőrmester körzeti megbízott (Tel.: 70/450-7946)
 Nemes Attila főtörzsőrmester körzeti megbízott (Tel.: 70/450-7945).

0-24 óráig hívható ügyeleti telefonszámok: 
30/339-7338 (Hosszúpályi rendőrörs mobil), 107, 112.

31.
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“Szalad a szán, szól a csengő,
Víg legyen az újesztendő!
Adjon Isten minden jót,
Zörgő-borgó mogyorót.

Tele pincét, kamarát,
Isten minden áldását
Ebben az új évben!”


