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Köszöntő

Az év végi ünnepeket követően mozgalmas januárral indult az év Mikepércsen. Főként két esemény határozta meg a minden-
napjainkat: a rendkívüli hideg és az ivóvízzel kapcsolatos újabb problémák. 

Az Önkormányzat a szociális intézményein keresztül is igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy a veszélyesen 
hideg időjárásban senki ne maradjon tüzelő nélkül, mindenkinek legyen fedél a feje fölött. Jelenleg is tart a pályázati forrásból 
nyert tűzifa kiosztása a rászoruló családoknak, akik így biztonságban vészelhetik át azt a kis időt, ami még tavaszig vár ránk. 
Tovább nehezítette a településen élők helyzetét az extrém hidegben az a külföldi kamionos, aki kidöntött két villanyoszlopot 
Mikepércs határában, melynek következtében áram és fűtés nélkül maradtak családok, akiknek az Önkormányzat melegedőt 
biztosított a helyreállítások idejére. Ezúton is köszönet illeti a Rendőrség és az E-on munkatársait, valamint az Önkormány-
zatunk dolgozóit, akik a hideg idő ellenére is mindent megtettek annak érdekében, hogy minél hamarabb visszaálljon a 
megszokott rend a szolgáltatásokban.

Nem várt eseményt jelentett pár héttel a közmeghallgatást követően a mikepércsi vezetékes ivóvízzel kapcsolatos újabb prob-
lémák felszínre kerülése. A településünkön szolgáltató Debreceni Vízmű Zrt.  mikepércsi telephelyén mért vízminőségi adatok 
miatt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal megelőző intézkedés megtételére kötelezte a Vízművet, aki hathatós intézkedé-
seivel - kiiktatva a hibás technológiát – egy hét alatt újra forralás nélkül is ihatóvá tette a település ivóvízét. Az Önkormányzat 
nyomatékosan kérte a szolgáltató Vízművet, hogy a jövőben is tegyenek meg mindent a települési ivóvíz minőségének javítása 
érdekében és a jogszabályban meghatározottaktól eltérően gyakrabban – heti gyakorisággal – mérjék a víz összetételét annak 
érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő. 

Természetesen nem csak gondokból állt a tél Mikepércsen, erről tanúskodnak intézményi képes beszámolóink, melyekből vissza-
tekinthetünk hogyan telt a karácsony az óvodában, az iskolában, hogyan készülnek a gyerekek a farsangi időszakra. Továbbra is 
beszámolunk a civiljeink, alkotó közösségeink, önálló alkotóink sikereiről, hírt adunk a sportélet várható változásairól is. 

Külön ki szeretném emelni azt a rövid ismertetőt, ami Mikepércs média helyzetét mutatja be. A Debreceni Egyetemmel 
együttműködésben, hallgatók segítségével készült széles körű vizsgálat egy szeletét mutatja be cikkünk, a kutatás további 
eredményeiről a következő lapszámokban folyamatosan beszámolunk.

Minden kedves Olvasónknak kellemes tavaszvárást kívánok a Mikepércsi Tükör szerkesztősége nevében! 
             Tímár Zoltán 
              polgármester

A Nagygalambfalvi Gyülekezet szívük mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyugodva tudatta, hogy a drá-
ga jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, sógor, rokon, 
barát, szomszéd és presbiter, a település korábbi alpol-
gármestere SZABÓ ATTILA ÁRPÁD életének 66., há-
zasságának 27. évében 2017. január 19-én, türelemmel 
viselt súlyos betegség után, csendesen elhunyt.
“Ahogy a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a 
szívben az ember.” (Péld. 27, 19)

Mikepércs Község Önkormányzata osztozik a gyászoló 
család és a közösség fájdalmában. Testvértelepülésünk 
korábbi alpolgármesterének temetésén önkormányzati 
vezetőink személyesen is részvétüket fejezték ki.  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A településen végzett közösségi felmérés eredményei I.

2016 őszén a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszéke ku-
tatói és hallgatói közösségi felmérést végeztek az Önkormányzattal együttműködve a településen. A felmérés célja az volt, 
hogy megismerjük a település fejlesztése, a komfortosabb élet kialakítása kapcsán a mikepércsi polgárok véleményét egyes 
kérdésekről. A vizsgálatunk több területre koncentrált, megjelentek benne a település infrastruktúrájával, a humánszolgál-
tatásokkal (oktatás, egészségügy, kultúra, szabadidő, sport), a tájékoztatással, valamint a települési igazgatással kapcsolatos 
kérdések.

Az alábbiakban a médiahasználattal, a tájékoztatással kapcsolatos egyes eredményekről olvashatnak összefoglalót. A válaszadók 
szabadidejükben szinte minden nap néznek televíziót (3,8) és hallgatnak rádiót (3,38). Ezt hasonló értékben követi az inter-
neten való olvasás (2,97), valamint a könyvolvasás (2,77). Kisebb mértékben választják az adatközlők a települési programok-
ban, közéletben, valamint a civil szervezetek programjain való részvételt és a sportrendezvényeket.

                Folytatása a következő oldalon.

Helyreállt a vízminőség a településen

Az ivóvízminőség javító projekt zárását követően 
váratlanul érte az Önkormányzatot az ivóvíz üze-
meltetést végző Debreceni Vízmű Zrt. vízminőség 
romlásáról szóló tájékoztatása. A Vízmű a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályának közreműködésével tájékoztatót tett 
közzé, amelyben arra hívta fel a mikepércsi pol-
gárok figyelmét, hogy a vezetékes vizet közvetlen 
fogyasztás előtt 10 percig javasolt előforralni. Az 
ivóvíz minőségének romlását nagy valószínűséggel 
a vízminőség-javítás tartós biztosítása érdekében 
végzett technológiai átalakítások eredményezték.

Tímár Zoltán polgármester a mikepércsi polgárok 
mielőbbi teljes körű tájékoztatása érdekében rendkívüli lakossági fórumot hívott össze január 12-ére 18 órai kezdettel, amelyre a 
Vízmű Zrt. vezérigazgatója mellett elfogadta a meghívást Dr. Gazdig Mária, a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervének vízminőség ellenőrzéséért felelős osztályvezetője. A lakossági fórumon Ányos József, a Debreceni Vízmű Zrt. vezéri-
gazgatója elmondta, hogy azonnali hatállyal elvégezték a vízminőség romlást okozó technológia kiiktatását a rendszerből, ezzel 
egyidejűleg megkezdték a vízminőség mielőbbi helyreállításához szükséges intézkedéseket. Dr. Gazdig Mária osztályvezető a 
feltett kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy a vezetékes víz a minőségromlás ellenére továbbra is ivóvíznek minősül, 
csupán kifogásolható minőségű, szemben a néhány évvel ezelőtti arzén problémával, amikor is az arzén határérték minimá-
lis átlépése miatt kénytelenek voltak a mikepércsi vezetékes vizet nem ivóvíz kategóriába sorolni. Osztályvezető asszony el-
mondása szerint fokozottan monitorizálták a Járványügyi Osztály munkatársai a települést, és ivóvízzel összefüggésbe hozható 
megbetegedést nem regisztráltak, a 10 perces forralásra vonatkozó javaslatot megelőzési céllal írták elő. A fórumról készült 
videófelvétel az Önkormányzat facebook oldalán megtekinthető.

A Vízmű által végzett beavatkozások eredményeképpen 2017. január 20-ra sikerült a víz minőségét oly módon helyreál-
lítani, hogy a népegészségügyi hatóság feloldotta a víz forralására vonatkozó korlátozást, amely időpontot követően az ivóvíz 
korlátlanul és feltétel nélkül közvetlenül is fogyaszthatóvá vált. A Vízmű sajnálatát fejezte ki a korlátozással járó kellemetlen-
ségek és nehézségek miatt, ezzel egyidejűleg a lakossági bizalom ivóvíz üzemeltetővel szembeni helyreállítása érdekében 
felajánlott a település polgárai számára összesen 3.000.000 liter ivóvizet díjmentesen, amely a soron következő vízszámlákon 
kerül érvényesítésre. 
                      dr. Vántus Tamás jegyző 
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Az önkormányzati tájékoztatás minőségére vonatkozó kérdés alapján megállapíthatjuk, hogy a legtöbben a Mikepércsi Tükröt/
Böngészőt kedvelik (3,28), kisebb mértékben a községi facebook oldalt (3,12), majd a községi honlap (2,77), és a Pércsi TV 
következik (2,74). Ezen arányok összefüggésben vannak a médiahasználat értékelésénél kapott eredményekkel.

Az önkormányzati tájékoztatás minőségének értékelése (4 fokú skála átlagértékei, 1=nem megfelelő, 4=kiváló)

A szabadidőben végzett tevékenységek gyakorisága (4 fokú skála átlagértékei, 1=ritkábban vagy soha, 4=minden nap)

A Mikepércsi Tükör/Böngésző lapokat használják a leggyakrabban. A megkérdezettek 87%-uk jelölte be, hogy rendszeres 
olvasója e lapoknak. A válaszadók közel fele olvassa a község facebook oldalát, a község honlapját 45% követi figyelemmel. A 
Pércsi TV-t kisebb mértékben használják az adatközlők (31%).

A helyi médiumok használata (%)
Pércsi Tv (%) Mikepércsi Tükör/Böngésző (%) Községi facebook (%) Községi honlap (%)

igen 31,4 88,6 48,6 44,8
nem 62,9 5,7 46,7 49,5
hiányzó adat 5,7 5,7 4,8 5,7
Összesen 100 100 100 100

                Dr. Juhász Erika, Dr. Márkus Edina 
4.
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Enyhül a hideg, de azért még tél van!

Az elmúlt évtized leghidegebb tele az idei, már igen régen tapasztal-
tuk, hogy a hőmérő higanyszála a mínusz 20 fokhoz közelített. Az 
Önkormányzat és a Családsegítő Szolgálat munkatársai fokozott fi-
gyelmet fordítanak ilyenkor az egyedül élő idősekre, a betegekre, a 
rossz szociális körülmények között élőkre és a gyermekes családokra. 
A rendkívül hideg idő miatt több esetben került sor azonnali intéz-
kedésre, amikor soron kívül kellett tűzifát biztosítani még a szociális 
tűzifa megérkezése előtt a rászorulók részére.  Volt olyan család is, 
akiknek nem volt kályhájuk, és sem önerőből, sem családi segítség-
gel nem tudtak venni, részükre az Önkormányzat biztosított kályhát 
a fűtési időszakra. Meg kellett oldani egy a településen tartózkodó 
hajléktalan személy lakhatási problémáját is, akinek az Önkormány-
zat ideiglenes szállást biztosított a téli időszakra. 

Az időjárási előrejelzések szerint februárban már enyhül a tél, de még mindig hideg lesz!  A téli hideg komoly veszélyt jelent a 
hajléktalanokra, valamint azokra, akik nem lakás céljára szolgáló épületben laknak, továbbá azokra, akik fizikai, szellemi állapotuk, 
érdekérvényesítő képességük csökkenése miatt nem képesek felismerni  a veszélyeztető körülményeket. Veszélyt jelent a hideg továb-
bá az egyedülállókra, az önellátási képességükben korlátozott idős emberekre, a minimális jövedelemmel rendelkező személyekre. 

Mindenki segíthet, ha több figyelmet fordít a környezetében élőkre. A hidegben az ember nagyon gyorsan – akár percek alatt 
- kihűlés áldozata lehet, ezért különösen indokolt, hogy odafigyeljünk egymásra. 

Képviselői lemondás
Mike Sándor képviselő úr 2017. január 3-án – indoklás nélkül -  lemondott képviselői mandátumáról. A választási eljárási 
törvény rendelkezései szerint a lemondott képviselő helyébe a helyhatósági választásokon egyéni listán legtöbb szavazatot szer-
zett, soron következő képviselőjelölt lép.  A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a Helyi Választási Bizottság 2017. január 6-án 
döntött a megüresedett képviselői mandátum Dr. Varga Éva független jelölt részére történő kiadásáról. Dr. Varga Éva 2017. 
január 12-én vette át megbízólevelét.

Eredményesen zárult az idei Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Az Önkormányzat által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára 30 mike-
pércsi egyetemista, illetve főiskolai hallgató adott be pályázatot. A képviselő-testület által elfogadott szabályzat alapján Tímár Zoltán 
polgármester úr bírálta el a pályázatokat. A pályázók szociális helyzete alapján 10 fő részére havi 3.500 Ft, 11 fő részére havi 3.000 Ft, 9 fő 
részére havi 2.500 Ft támogatást állapított meg 10 hónap időtartamra összesen 905.000 Ft összegben. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Önkormányzat által megállapított összeggel azonos mértékben kiegészíti az ösztöndíjat, így a 
pályázók az Önkormányzat által megállapított összeg kétszeresének megfelelő összegű ösztöndíjra lesznek jogosultak 2017. február 1-től.   

             Vida Gáborné aljegyző

Megkezdődött a szociális tűzifa kiosztása a 
rászorulók részére
A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton az Önkormány-
zat 4 605 020 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 
melyet 259 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására 
használhatott fel. Az Önkormányzat saját forrásból biztosítja a 
kötelező önrészt és a szállítási díjat, ami több mint 1 000 000 Ft. 
 
Az Önkormányzat minden háztartás részére eljuttatta a szociális 
tűzifa igénylő lapot. Összesen 323 kérelem érkezett a Polgármesteri 
Hivatalba, amiből 219 kérelem már elbírálásra került.  Ezzel 1338 
mázsa tűzifa került kiosztásra, melyet igény esetén az Önkor-
mányzat ingyen kiszállít a rászorulóknak. A többi kérelem elbírálása és az igénylők értesítése folyamatosan történik.

A szabadidőben végzett tevékenységek gyakorisága (4 fokú skála átlagértékei, 1=ritkábban vagy soha, 4=minden nap)

                Dr. Juhász Erika, Dr. Márkus Edina 
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Szülői értekezlet 2017. január 27-én

Dr. Kassai Gabriella gyermekorvos bemutatta 
dr. Kurucz Krisztina gyermekorvost, aki 2017. 
február 1-től várja a gyermekeket a rendelőjében, 
hétköznaponként 9.00-13.00-ig. Meghívott ven-
dégünk volt még Korpai Beáta, a Csodavár Óvoda 
intézményvezetője. Örömmel mutatta be a leendő 
óvodás gyermekek szüleinek az intézményt. Na-
gyon jó hangulatban telt a délutánunk, a szülők 
érdeklődéssel hallgatták.

APRÓCSKÁK FARSANGJA

E hideg februárban testet-lelket melengető farsangi 
délutánra hívunk és várunk minden bölcsődésünket 
szüleikkel együtt, 2017. február 17-én 15.30-tól a 
Napsugár Bölcsődében. Énekelünk, táncolunk, 
mondókázunk, tombolát sorsolunk, arcot festünk.

Januártól, a Wass Albert Közösségi Ház dolgozóinak felkérésére, a Baba-Mama Klub  foglalkozásaiba is bekapcsolódtunk. 
A feladat nagyon megtisztelő, hiszen ilyen formában is  szívesen foglalkozunk a 0-3 éves gyerekekkel.

A Zenebölcsi foglalkozásai, melyet kollégáimmal vezetek, nagy örömünkre,  igen népszerűvé váltak az elmúlt egy hónap-
ban és kinőtték a közösségi ház termi adottságait.
Így februártól a Kató iskola nagytermében várjuk sok szeretettel a kicsiket és szüleiket!  
                Dudás Gyöngyike intézményvezető
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Karácsonyi emlékeink

Karácsonyi hét a Csodavár Óvodában
„Kiskarácsony, nagykarácsony
     Kisült-e már a kalácsom”

Ünnepi készülődésünk a „Mindenki Karácsonyfájánál” kezdődött 
a Főtéren, ahol mi, a Maci csoportosok és az óvó nénik ünnepi 
dalokkal köszöntöttük az angyalka által hozott karácsonyfát. A 
következő napokban óvodánkban nagy sürgés-forgás kezdődött az 
ünnep tiszteletére. Fogadtuk a Betlehemi lángot, átvettük, őriztük 
a szeretet lángját csoportjainkban. Megtekintettük az Advent tisz-
teletére készített kiállítást, melyet aprólékosan elemeztünk. Aztán 
mézes sütemény készítése foglalt el bennünket, melyet a gyerekek 
gyúrtak, formáztak, díszítettek és természetesen kóstolgattak. 
Pénteken, mire a gyerekek megérkeztek az óvodába, a karácso-
nyi angyalkák csoportjainkba varázsolták a mesebeli fenyőfákat. 
Végre elérkezett a várakozás fénypontja, amikor a gyerekekkel és a szülőkkel feldíszítettük, karácsonyfává öltöztettük a kis 
fenyőfákat. Anyukák, apukák szívesen kapcsolódtak be a kézműveskedésünkbe és segítettek karácsonyi díszeket készíteni 
(hiszen ilyenkor nyíltnapot tartunk), amit ajándékba is adtunk a meghívott vendégeinknek. Hétfőn a karácsonyi szeretet-
vendégségünkre megérkeztek a nyugdíjas óvó nénik, polgármester úr és a többi csoportok óvódásai, hogy a Betlehemes 
játékunkkal köszöntsünk mindenkit, és együtt ünnepeljük a kis Jézus, a Szeretet, születésének ünnepét. Minden Maci cso-
portos gyerek részt vállalt benne, a gyerekek beleélték magukat Mária, a Pásztorok és a Királyok szerepébe. Angyali dalokat 
énekeltünk, kigyúltak a karácsonyi fények, gyertyák, és a csillogó gyermekszemek nagy csodálkozására a kis fenyőfák alá 
sok-sok meseszép játék és ajándék varázsolódott minden gyermek legnagyobb örömére. 
A karácsonyi ünnepi hetünk egy régi hagyományunk felidézésével folytatódott, a községi templomunk meglátogatásával. A 
harangszó, a templom méltósága, az énekünk hangzása megigézte a gyerekeket.                                                                                                         
Szerettünk volna minél több embernek örömet szerezni karácsonyra, így Betlehemes játékunkkal ellátogattunk a Mikepércsi 
Idősek Otthonába. Áhítattal, könnyes szemekkel, csodálattal éltük át mindannyian az itteni ünnep örömét is, hiszen a gyerekek 
is tudják, hogy nem csak kapni, hanem adni is jó dolog. Adtuk szívünket, mosolyunkat az időseknek, akik szintén gyermekké 
váltak egy kis időre. Hazatérve átadtuk a gyerekeket szüleik ölelő karjába, hogy otthon is boldogan ünnepeljenek. 
            Szabó Józsefné, Nagy Katalin óvodapedagógusok, Maci csoport
Lucázás

A téli ünnepkör keretein belül 2016. december 13-án, idén is megünnepeltük a néphagyományban szereplő Luca napot. Az 
óvodában ünnepi műsorral készültünk, melyben felelevenítettük az ehhez a naphoz tartozó szokásokat. A kotyolással bő ter-
mést, a háziakra áldást és egészséget kívántak a gyerekek. Kedveskedtünk szerencsepénzt rejtő pogácsával, termésjósló Luca 
búzával, ami a gondos kezeknek köszönhetően ki is zöldült karácsonyra. Ezt követően ellátogattunk az Önkormányzathoz és 
az Étkező-konyhához, ahol a népszokásnak megfelelően megvendégeltek bennünket, melyet ezúton is köszönünk. A kapott 
finomságokat az óvodában közösen fogyasztották el a gyerekek, jókívánságaink beteljesülése reményében. 
                 
                               

Ráczné Szabó Melinda, Diószeginé Csukás Judit óvodapedagógusok, Napocska csoport
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Betlehemes játék

A Tisza István utcai óvoda dolgozói nagy izgalommal, lelkesen készültek a karácsonyi ünnepségre. A felnőttek Betlehemes játékát az 
óvodavezető, Korpai Beáta karácsonyi ünnepi beszéde előzte meg, melyben köszöntötte a vendégeinket és a gyerekeket, és az 
ünnepi készülődés meghittségéről, a szeretet fontosságáról beszélt.
Az adventi időszakban a gyerekek által már megismert Jézus születésének története elevenedett meg a felnőttek előadásában. Az 
igényesen elkészített jelmezekben a gyerekek negy örömmel ismerték fel az óvodában dolgozókat. A karácsonyi együttlétünket 
a közös gyertyagyújtás és éneklés tette még meghittebbé. Az ünnepség után a csoportjaikba visszaérkező gyerekeket aján-
dékok, játékok várták a csillogó karácsonyfa alatt. Tímár Zoltán polgármester úr meglepetés szaloncukorral is kedveskedett 
az apróságoknak.
                        Rácz Gabriella intézményvezető-helyettes

A karácsonyvárás jegyében
A karácsonyvárás jegyében 2016. december 9-én az Ákom-Bákom bábcsoport a „Suszter Manói” című mesével varázsolta el 
a Csodavár Óvoda kisgyermekeit. A gyönyörű díszletek, az előadás módja, a szereplők személyisége, a történet mind-mind 
sokszínűvé, érdekessé tették a műsort. Szívesen látjuk máskor is őket.

2017. január 18-án a Szegedi Élő Színház hozta el hozzánk a „Hóbarátok újévi csínytevései” című előadását. A gyerekek 
együtt segítettek a Tigrisnek és a Hóembernek az erdőben talált szemét szétválogatásában. Megtudtuk, hogyan óvhatjuk meg 
környezetünket. Tigris is megtanulhatta az óvodások segítségével, hogy mit együnk és mit tegyünk annak érdekében, hogy 
egészségesek maradjunk. Közös tánccal a farsang hangulatát is megidéztük, hogy elűzzük ezt a hosszú telet. A környezettu-
datos magatartás fontos része az életünknek, és ez az előadás nagyban segítette a gyerekek szemléletének alakítását.
        Kissné Kathó Ildikó, Pólyáné Karácsony Ágnes óvodapedagógusok

„Itt a farsang, áll a bál
Keringőzik a kanál”

A Csodavár Óvodában, 2017. február 13-17. között tartjuk a „Télűző - Tavaszváró Farsangi Hetünket”. Kiszebábbal, 
csörömpöléssel riogatjuk, búcsúztatjuk a telet, majd vidám farsangi ügyességi játékokkal, a hagyományokhoz kötődő állat-
maszkos alakoskodásokkal, népi tréfás rigmusokkal, bohóc tánc-tornával, s végül a farsang farkaként, óriási mulatozással, 
jelmezbállal zárjuk a hetet.

Március 14-én mindkét óvodában a nagy csoportos gyermekek ünnepi műsorával, majd a templomkertben, az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére emelt emlékműnél közös megemlékezéssel ünnepeljük Március 15-ét.
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PROGRAMKAVALKÁD AZ ISKOLÁBAN

December

Mikulás nap alkalmából MIKULÁS SPORTDÉLUTÁNT rendeztünk 
a felső tagozatos diákok számára. A rendezvényen  lelkes pedagógu-
saink is részt vettek. A gyerekek kívánsága szerint kosárlabda és foci 
meccsekre került sor.

December elején  JUTALOM LÁTOGATÁST szerveztünk  a deb-
receni AGORA TUDOMÁNYOS ÉLMÉNYCENTRUMBA. A láto-
gatás célja a természettudományok népszerűsítése, a fizikai jelensé-
geken alapuló  interaktív játékok megkedveltetése volt. A programot 
támogatta a Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség, így a tanulók 
térítésmentesen vehettek részt rajta.

TESTVÉROSZTÁLY TALÁLKOZÓ-ra indultak negyedikeseink de-
cember elején. A debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4. b osztálya 
meghívta a mikepércsi 4. b osztályt egy ismerkedős angol nyelvű klub-
délutánra. Folytatás tavasszal, amikor ők jönnek majd Mikepércsre. Ha-
vonta egy rejtvénnyel, mondókával, dallal fogja a két osztály egymást 
online keresni.

A harmadik OVISULIS foglalkozás az ünnepvárás hangulatában telt. 
A foglalkozás legfőbb célja a finommotorika fejlesztése mellett az an-
gol nyelv szépségeinek bemutatása volt, karácsonyi dalok, versek tanu-
lásával. Karácsonyi üdvözlőlapot is készítettünk  a gyerekekkel, majd 
apró ajándékkal leptük meg óvodásainkat, melyet nagy örömmel mu-
tattak szüleiknek, akik ez idő alatt a leendő első osztályos tanító nénik-
kel és az iskolai szokásokkal ismerkedtek.

A MIKEPÉRCSI-SULI-SAKK versenyünket hagyományteremtés 
céljából szerveztük meg a Hajdú–Bihar Megyei  Sakkszövetség támo-
gatásával, Szilágyi Tibor úr segítségével. Szem előtt tartottuk, hogy 
az óvodásoknak a sakkszövetség már elindította a sakk oktatását, így 
ezek a gyerekek várhatóan már egy jól működő sakk-szakkör alapjait 
alkotják majd iskolánkban. 

Az  1-2. évfolyamos és 3-4. évfolyamos gyerekek részvételével HÁZI RAJZVERSENYT rendeztünk, amelynek témá-
ja a Karácsony volt. A résztvevőknek adott időkereten belül A/4-es méretben szabadon választott technikával kellett 
elkészíteniük alkotásaikat. A gyerekek rendkívüli lelkesedés-
sel fogtak hozzá a rajzok elkészítéséhez. A szakmai zsűrinek nem 
volt könnyű dolga, ugyanis nagy örömünkre sok szép, szemet 
gyönyörködtető alkotás született.

A felső tagozatos diákok számára MADÁRKARÁCSONY címmel 
vetélkedőt rendeztünk. Az osztályok négy fős csapatokkal képviseltet-
ték magukat. A vetélkedő keretein belül  többek között megis-
merkedtek az év madarával, a harissal is. Minden csapat madáreleség-
gel kedveskedett a madaraknak, melyet közösen helyeztek el az iskolai 
madáretetőkben. 
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS - MERT ÉLMÉNYT ADNI JÓ ! Tímár Zol-
tán polgármester úr és a Debreceni  Egyetem Neveléstudományi tanszék 
jó kapcsolatának köszönhetően az Andragógia szakos hallgatók vendé-
gül látták az előző tanév kitűnő tanulóiból álló kis csapatunkat decem-
ber 14-én délután. A gyerekek megismerkedtek az egyetem épületével és  
gyönyörű karácsonyi díszeket készítettek.

Kapni jó, de adni még jobb, tartja a bölcs mondás, ami különösen 
igaz akkor, ha mi magunk készítünk másoknak ajándékot. Az idén 
is megtartottuk KARÁCSONYI KÉZMŰVES foglalkozásunkat  a 
napköziben. Az első osztályosok hóember, míg a nagyobbak téli 
házikó elkészítésével foglalatoskodtak. 

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon került megrendezésre is-
kolánk hagyományos karácsonyi ünnepsége, a CSILLAGSZÓRÓ 
KARÁCSONYEST. A mindenkit elbűvölő, színes karácsonyi  
műsorban több mint 100 tanulónk mutatta meg tehetségét táncban, 
zenében, versmondásban,  angol nyelvtanulásban, és nem utolsó 
sorban színjátszásban. Szinte  minden évfolyam képviseltette magát. 

Ezen a délelőttön került kiosztásra  a „KEDVESSÉG PLAKETT”. Idén a következő tanulók vehették át ezt a  megtisztelő, a 
társaik által odaítélt elismerést:
1.a Tóth Vivien, 1.b Vass Réka, 2.a Orvos Ádám, 3.a Juhász Konrád, 3.b Sárosi Petra, 4.a Kovács Ármin, 4.b Sarkadi Melissza, 
5.a Molnár Patrícia, 5.b Tóth Balázs, 6.a Katona Gréta, 7.a Rácz Tamás, 7.b Fekete Levente, 8.a Rácz Rita
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Január havi programok

Az országos ALAPMŰVELETI MATEMATIKA VERSENY iskolai 
fordulója került megrendezésre a téli szünet utáni héten. A versenyzők 
a felső tagozatosok közül kerültek ki. A verseny célja a tanulók pontos, 
praktikus, gyors műveletvégzésének felmérése különböző számkörök-
ben, mennyiségekkel is. Ez egyben válogató volt a megyei fordulóra, 
melynek eredménye január végén várható.

Számunkra is kezdetét vette a 2017-es színházi évad. A 24 fős 
színházkedvelő felső tagozatos ifjúsági bérletet vásárolt diákunkkal az 
IDŐFUTÁR című első előadást néztük meg. A 125 perces, két felvoná-
sos darab mindannyiunk tetszését elnyerte, valóban a ma gyerekeihez 
szólt.

A januári OVISULI a Művészeti Iskolánk bemutatását tűzte ki céljául. 
Néptánc tanszakunk, Török Gergely vezetésével, táncházat varázsolt a gyerekeknek, míg Kovács Szilvia Brigitta a grafika tanszak szépségeit 
mutatta be a jelenlévőknek. A februári Ovisulira is szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Ismét megrendezésre került iskolánk tornatermében a HARAMIA PRÓBA elnevezésű sportos vetélkedő játék. A programon napközis 
diákjaink vettek részt. A vetélkedő célja a közös játék örömének megtapasztalása volt. 6 csapat indult, melyet vegyes korcsoportok alkottak. 
A versenyfeladatok különböző váltó- és sorversenyekből tevődtek össze. Ebben az egy órában a tornaterem a diákjaink lelkesítő szurko-
lásától volt hangos. 

A decemberi zsúfolt program kavalkádja, a gyerekek betegség okán való hiányzása az AGYMENŐK 3. ÉS A 4. FOGLALKOZÁS 
időpontjában változást hoztak. Sebaj! A várakozás nyújtotta izgalom nem volt hiábavaló, hisz a 3-4. osztályos kisdiákok rendkívül élvezettel 
vettek részt a foglalkozásokon. Interaktív alkalmak voltak ezek a számítástechnika teremben. Online játékos feladatok sokszínűsége a 
matematika különböző területére vitték a tanulókat, játékos formában. Logikai feladványok sokasága tárult eléjük. Mindvégig ők uralták a 
számítógépet, még akkor is, ha az URL címek beírásával néha meg kellett birkózni egy-két nebulónak.

A legkedvesebb mondat az utolsó foglalkozás végén egyik gyerek szájából így hangzott: „Hazamegyek és ki fogok próbálni minden fe-
ladatot...” Ennek bizony nagyon örülünk, hisz az is cél volt, hogy a netes világban fellelhető, a tantárgyakhoz kapcsolódó – igen fejlesztő, 
szórakoztató – feladatokat otthon is alkalmazzák a kicsik, és ezzel kissé szorítsák háttérbe a kevésbé hasznos programokat.

A MESEBÉRLET első előadásán voltunk az alsós diákokkal, a januári zimankóban. 13 órakor két autóbusz - 92 kisdiákkal és kilenc 
kísérővel - gördült ki iskolánk elől a 47-es főútra. Irány Debrecen, a Vígkamara Színház!
Lázár Ervin története egy kisfiú és egy nem mindennapi oroszláncsalád nem mindennapi történetét mesélte el. 
                        

Összeállította: Fejérné Juhász Mónika intézményvezető a pedagógusok beszámolói alapján

Február havi programok

Időpont Program
2017.02.09. Ovisulis foglalkozás a leendő 1.osztályosoknak
2017.02.10. Farsangi mulatság felső tagozatosoknak
2017.02.15. Agymenők tehetséggondozó foglalkozás 3-4. évfolyamos tanulóknak
2017.02.17. Tanár-diák sportdélután 5-8. évfolyamos tanulóknak
2017.02.22. Szépolvasási verseny 2-4. évfolyamos tanulóknak
2017.02.24. Kiszézés a napköziben
2017.02.25. Hunyadi bál

Március havi program előzetes

Időpont Program
2017.03.04. III. Béres András Szólótáncverseny
2017.03.06. Múzeumpedagógiai foglalkozás alsó tagozatosoknak, a berettyóújfalui Bihari Múzeum szerevezésében
2017.03.08. Komplex természettudományi verseny 7-8. évfolyamos tanulóknak
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KLUBJAINK
A Mikepércsi Betlehemes

December egy óriási élménnyel szolgált a Bazsarózsa népdalkör életében, mert a csoport és több elhivatott mikepércsi 
hagyományőrző polgár által felélesztett szép karácsonyi misztérium játék, a Mikepércsi Betlehemes részt vehetett a  Nemzetközi 
Betlehemes Találkozón Debrecenben.

A Kárpát-medence betlehemjárói 26. alkalommal mutathatták be téli ünnepköri szokáshagyományukat és immár ez a tizenegye-
dik alkalom, amikor Debrecen városa fogadta be a szálláskereső Szent Családot és a pásztorokat, hogy a Megváltó születésének 
örömhíre  minél többekhez eljuthasson.
Komoly előkészítő munkát követően vallotta Gyöngy Péter,  a felelős szervező, a debreceni betlehemes találkozó hagyományörökí-
tési gyakorlata tavaly szeptemberben az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága által alapított  Szellemi Kultúrális Örökség Jó gya-
korlata nemzeti nyilvántartásába felvétetett. 

A program december 9-én  Kossuth téri megnyitóval kezdődött, ahol a mikepércsiek és a bódvavendégi betlehemezők mutatták 
be játékukat. Másnap a DMK Pódiumtermében estig tartó előadások során 28 betlehemező csoport lépett színpadra és részletek-
be menő szakmai értékelést kapott. Betlehemesünket a szakmai zsűri kitűnőnek,  a tájegység szokásai szerint felépített, kerek 
egésznek találta, mely méltóképpen képviseli ezt a csodálatos kárpát-medencei szokást. A program harmadik napján, december 
11-én a DMK Pódiumtermében Hagyományőrzés a mindennapokban, avagy a betlehemezés feltételei, társadalmi közege helyben  
címmel szakmai tanácskozás volt a meghívott szakértőkkel és a csoportok vezetőivel, tagjaival. Betlehemesünkkel elvihettük az 
örömhírt Sárándra, Debrecenbe a Méliusz Juhász Péter Könyvtár adventi daloló összejövetelére, a Vénkert és  a Pósa utca adventi 
családi műsorára, a Hajdúszoboszlói Idősek Otthonába. Mindenütt nagy szeretettel vettek minket körül!

Szeretnénk köszönetet mondani az Önkormányzatnak a sok segítségért, amit nyújtott a szép, szent ügynek a megvalósításához!
Minden résztvevőt rendkívüli energiával töltöttek fel az események, és remélem a tagokkal együtt, hogy újra és újra részesei lehetünk 
ennek a csodálatos misztériumnak az elkövetkező években.
Betlehemezőink: Szabó Lajos, Szabó Lajosné, Kelemen Ferenc, Budai Imre, Budai Imréné, Fehér Csaba, Kiss Ramón, Győrfi Sán-
dor, Tahóczki Sándorné, Csonka Lászlóné, Veresné László Ildikó, Szabó Alexandra, Kelemen Panni, Kelemen Zsófi.     
     
           Vatainé Facsar Veronika csoportvezető
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KLUBJAINK/SIKEREK
Mikepércsi Hímzőkör

A Wass Albert Közösségi Ház aulájába egy hónapon át Kormányos Lászlóné szakkör vezető alkotásai láthatóak, aki a rusztikusabb 
hímzéseket kedveli a leginkább, de az egész magyar hímzőkultúra közel áll a szívéhez. 
A négy kiállított hímzett terítő, a mezőkövesdi öregmatyó, a jászsági és a békéscsabai kisbunda, valamint a rábaközi mintákat mutatja be.

Csipkével a divatos kiegészítőkért

Kalmárné Győrfi Eszter csipkeverő az Adventi Kiállításunkon is több éve kiállító alkotó.  A tavalyi év végén Nagykállóban megren-
dezett Csipkeverők VII. Nemzetközi Találkozóján pályamunkáival II. helyezést ért el, valamint különdíjban  is részesült. 

Az elért eredményekhez gratulálunk és további sikereket kívánunk!

„Vár, Várj Szép Délibáb...!”

Zenés műsorra vártunk minden érdeklődőt január 21-én este a Wass Al-
bert Kultúrházba. Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. A 
jeles nap 1989 óta azt idézi fel, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ekkor  fejezte 
be Csekén a Himnusz megírását.
Ezen alkalomból  Mikepércsen évről-évre igyekszünk   ízelítőt adni 
a magyar kultúra kincsestárából. Egy-egy műsorral, kiállítással em-
lékezünk  hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra, bízva abban, 
hogy sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az 
évszázadok alatt megőriztünk.

Ebben az évben a  Debreceni Csokonai Nemzeti Színház művészeinek 
műsorát tekinthette meg a közönség, melyet híres  magyar zeneszerzők népszerű melódiáiból állítottak össze. A musical-, operett-, 
és örökzöld dallamok Fehér Éva, Mercs Angéla, Fitos Viktor és Vincze János előadásában csendültek fel, nagy sikert aratva a ki-
kapcsolódásra vágyó publikum körében.

                                                                 Pohly Szilvia
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90 éves lettem én...Születésnapján köszöntötte Besenyei Lajosnét az Önkormányzat 

Újabb hölggyel bővült a szépkorúak tábora, hiszen Besenyei Lajosné, 
mindenki Juliska nénije a közelmúltban ünnepelte 90. születésnapját.  
E jeles alkalomból településünk Önkormányzatának küldöttsége, 
Tímár Zoltán polgármester, valamint Rácz Gabriella alpolgármester 
rózsacsokorral és impozáns ajándékcsomaggal köszöntötte a látását 
már szinte teljesen elvesztő, de szellemileg teljesen friss többszörös 
dédnagymamát. Az Önkormányzat emléklapjának átnyújtásakor 
Tímár Zoltán polgármester úr Magyarország miniszterelnökének 
köszöntő üdvözletét is tolmácsolta az ünnepeltnek. “Ez az emléklap 
hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és há-
lánkat.” – hangzott Orbán Viktor üzenete. - “90. születésnapján kívá-
nok Önnek jó egészséget és további boldog éveket.”

Miután az ilyenkor elmaradhatatlan közös fotó is elkészült, a finom falatok elfogyasztása közben megtudtuk azt is, hogy Juliska néni 
Halápon nevelkedett négy gyermekes család legidősebb gyermekeként. Szülei erdőépítéssel foglalkoztak, ám édesapját sajnos korán 
elvesztette, így 12 éves korában már maga is az erdészetben dolgozott. 15 éves korában ismerkedett meg férjével Besenyei Lajossal, 
akivel 1944. április 12-én összeházasodtak. Még abban az évben azonban férje háborús fogságba esett Oroszországban, három évig volt 
távol családjától, s ezalatt az idő alatt mindössze 5 levelet kapott tőle. Nehéz és meghatározó időszak volt ez a fiatal pár életében. Első 
lányuk Aranka is ekkor született, aki első éveiben apa nélkül volt kénytelen felnőni. Férje 1947-ben tért haza a fogságból és a vagongyár-
ban kezdett el dolgozni hőközpontkezelőként, míg Juliska néni kezdetben dajka volt az óvodában, majd később a gázcseretelep vezetője 
lett. Közben még három gyerekkel gyarapodott a család, Erzsike 1950-ben, Lajos 1953-ban, Irénke pedig 1955-ben született.  Szép 
gyerekek voltak- mondja Juliska néni, aki immár 10 unokával és 12 dédunokával büszkélkedhet. A Besenyei család minden jelentős 
eseményt, legyen az névnap, születésnap, karácsony vagy húsvét, együtt töltött. Jóban-rosszban kitartottak egymás mellett. 

És, hogy mi a hosszú élet titka: “Békességben éltünk, egymást megbecsültük és ami a legfontosabb, egymáson túl nem néztünk soha. 
Valódi szeretetben éltünk.”  Isten éltesse jó egészségben és családja körében még sokáig Juliska nénit!
                                          Dienes Zoltán

ÉVFORDULÓ/KÖSZÖNTÉS

50 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárt köszöntött az Önkormányzat

Örömteli nap, amikor egy házasságkötés 50. évfordulóját ünnepeljük. 
Visszajönnek a felejthetetlen pillanatok, és egy ilyen alkalom lehetőséget 
nyújt arra, hogy a házastársak hálásak legyenek egymásnak a meg nem 
köszönt szép napokért. -Tolerancia és az egymás iránt érzett felelősség 
nélkül nincs hosszú, boldog házasság.- állítja Papp János és felesége, 
Deák Piroska. Nekik elhihetjük, mivel fél évszázada jóban-rosszban 
együtt vannak, s a közelmúltban ünnepelték 50. házassági évfordulóju-
kat. A jubiláló házaspárt meglátogatta településünk önkormányza-
tának küldöttsége is, Tímár Zoltán polgármester, illetve Rácz Gabriella 
alpolgármester. A számukra átnyújtott virágcsokorral elismerésüket 
fejezték ki az együtt eltöltött évekért, s ajándékcsomaggal kívántak sok-
sok boldogságban, családban eltöltött esztendőt. A dúsan terített asztal 
mellett jól esett az emlékidéző beszélgetés, gyorsan teltek a percek a kellemes családias hangulatban.

Az idős házaspár 1966. december 23-án fogadott örök hűséget egymásnak. A szorgos, dolgos munkával töltött hétköznapok gyorsan 
peregtek le egymás után. János bácsi 40 évet dolgozott egy közmű és mélyépítő vállalatnál, innen ment nyugdíjba. Piroska néni pedig az 
ÁFÉSZ-nál dolgozott a konyhán. A hétköznapokat azonban megszínesítette közös gyermekük Róbert születése és az a biztonság, amit 
a közösen felépített családi házuk és az otthon melege adott számukra. Gyermekeik Ágnes és Róbert a mai napig segítségükre vannak 
és őszinte gyermeki szeretettel veszik körbe őket. 

Hihetetlenül gyorsan elmúlnak az évek, sajnos ez ellen maga az ember is tehetetlen. Változnak az idők, az álmok, mi is változunk, de 
valahol mélyen legbelül mégis ugyanazok maradunk. Sok mindent átélünk, megélünk, azonban mindig van rá lehetőség, hogy ezekben 
újra és újra felfedezzük az élet szépségeit. Mindig van valami, ami örömet okoz. Számoljuk az elmúló éveket, bár hiába, számolva sem 
lesz több, vagy kevesebb, és nem is a közösen eltöltött évek számától függ a házasságunk minősége. Sokkal fontosabb az, hogy mennyire 
tudjuk szeretni egymást.
                             Dienes Zoltán
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SPORT
Komoly változások jönnek a mikepércsi sportéletben

Mikepércs tavaly augusztusban egy színvonalas utcai kosárlabda-bajnokságnak adott otthont. A szervezésért felelős helyi 
egyesület januártól új néven és új célokkal vág neki a 2017-es évnek.

A legfontosabb változás, hogy az egyesületben a tavalyi év során tisztségváltás történt, melyet be kellett jegyeztetni a bíróságon. 
A testület válaszlevelében arra kötelezte az elnökséget, hogy a „sport” kifejezés a jövőben mindenképpen szerepeljen az 
egyesület nevében, mivel az alapszabályzatban javarészt sporttal kapcsolatos tevékenységek voltak elfogadva. 

„Korábbi nevünk (Egyesület Mikepércs Polgáraiért És Ifjúságáért) az évek folyamán elvesztette vonzerejét, így egy 
teljesen új név keresése mellett döntöttünk. Az egyesületi tagokkal együtt a választás végül a Mikepércsi Kulturális És 
Sportegyesület (röviden: MKSE) névre esett. 2017. január 11-e óta hivatalosan is ezen a néven létezünk.” – mondta 
Ferenczi Imre, az egyesület elnöke.

Az MKSE tavaly december végén Székelyudvarhelyen szerepelt egy nemzetközi kosárlabdaversenyen, s bár a csapat szépen 
helytállt, csoportjából nem jutott tovább. A torna azonban nem csupán emiatt volt lényeges: az elnökség ugyanis megkezdte 
a tárgyalásokat a tavalyi kosárlabda-rendezvény erdélyi kiterjesztéséről. Ezzel viszont még nem értek véget a változások az 
egyesület életében. Ferenczi Imre elmondta: mivel a mikepércsi tornaterem mérete sokkal kisebb a szabványos méretnél, így 
a csapat fejlődése érdekében nagyobb pályát kerestek maguknak. A DEAC segítségével pedig meg is találták azt a debreceni 
Tóth Árpád Gimnáziumban. Ennek értelmében heti egy edzést tartanak ott, valamint mérkőzéseiket is Debrecenben játsszák 
majd, azonban továbbra is Mikepércs község neve alatt fognak szerepelni a bajnokságban – tette hozzá.

Ami pedig a jövőt illeti: az MKSE a későbbiekben a labdarúgás mögé is szívesen beállna. „Lehetőséget szeretnénk adni a helyi 
tehetségeknek, hogy ne kallódjanak el és újra meghatározó tagjai legyünk a megyei futballéletnek. Amennyiben a mikepércsi 
labdarúgóknak van igényük arra, hogy rendezett keretek között játszanak a következő szezontól a megyei bajnokságban, úgy 
ehhez egyesületünk örömmel biztosítja a szükséges jogi feltételeket. Minden focizni vágyó és szerető sportolót szeretettel 
várunk, fogjunk össze a mikepércsi sportért!” – zárta szavait az MKSE-elnök.

A Mikepércsi Kulturális És Sportegyesület működéséről az mkse@outlook.hu e-mail címen lehet tájékoztatást kérni, vala-
mint ezen az elérhetőségen várják a jelentkezni vágyó sportolókat.
                               Mikepércsi Kulturális És Sportegyesület 
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Petőfi u. 67. (a Posta mellett), Tel.: 06-52/803-188, 
iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva: hétfő-péntek: 8.00-18.00, szombat: 8.00-11.00

A szabadtéri kondipark nyitva tartása 
munkanapokon: 7.00-19.00, munkaszüneti napokon: 8.00-19.00.

Klubfoglalkozások:
Nyugdíjas Klub: csütörtökönként 13.00 órától 
Hímzőkör: szerdánként 14.00-16.00 óráig
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00 órától

Falugazdász fogadóóra minden hétfőn 9.00-12.00 óráig. 

Baba-Mama Klub  március eleji programjai:

ÚJ HELYSZÍNEN!
Kedves Anyukák! Kedves Apukák!
Március 7-én 17.00-tól zenés foglalkozásra hív és vár minden 0-3 éves korú 
babát szüleikkel együtt Dudás Gyöngyike, a mikepércsi Napsugár Bölcsőde 
vezetője, valamint az intézmény dolgozói. A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel új helyszínen, a Főtéren található Kató iskola nagytermében várjuk a 
kicsiket és szüleiket!

ÚJDONSÁG!
Szülői kezdeményezésre  és szervezésben a  Baba- Mama Klub minden héten ked-
den 16.00–18.00–ig  várja a kicsiket és szüleiket a Kató Iskola nagytermében. 

Citera oktatás 7-14 éves korú gyerekeknek szombatonként 10.00-
11.00 között a Wass Albert Közösségi Házban! Szeretettel várok minden 
muzsikálni vágyót! (500Ft/óra) Vatainé Facsar Veronika, zenetanár

Kézműves foglalkozások: Kéthetente szombatonként: 10.00-12.00 óráig in-
gyenes kézműves foglalkozást tartunk általános iskolás gyermekek részére 
Hutkai Gréta  népi játszóház vezető irányításával. A következő foglalkozás 
időpontja:  február 11.: Csuhébaba készítése, március 11.: Várjuk a tavaszt.

„MINDENNAPI HAGYOMÁNYAINK” címmel  február 11-én 10.00 óra-
kor kézműves foglalkozással, csipkeverő bemutatóval és egyik helyi értékünk, a 
rongyos fickó ( Mikepércshez köthető régi paraszti étel)  kostolójával csatlakozunk 
a Kulturházak éjjel-nappal elnevezésű országos programsorozathoz.
Közreműködnek: Hutkai Gréta, népi játszóház vezető, Kalmárné Győrfi Eszter 
csipkeverő, Csengeri Lajosné és a Mikepércsi Hímzőkör tagjai
Mindenkit sok szeretettel várunk rendezvényeinken!

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: Hajdú-Bihari 
Napló, Nők Lapja, Zöld Újság, Computerworld. A könyvtár nyolc témacso-
portban 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 Ház-
ban, mind a Könyvtárban. A nyolc témacsoport a következő: Hobbi-háztartás, 
Egészségünk védelmében, Ügyes kezek-színes ötletek, Gyermeknevelés, Ifjon-
cok kedvencei, Mesék, Krimik, Romantikus regények. A könyvek között minden 
korosztály találhat kedvére való olvasmányt. Minden kedves olvasót szeretettel 
várunk!

KÖZÖSSÉGI HÁZ
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KULTÚRHÁZ
WASS ALBERT KULTÚRHÁZ
Kossuth u. 1.

Február 23-án  8.00-9.00  a Munkaügyi Központ tart kihelyezett ügy-
félfogadást.

Március 4- én ( szombat) 16.00- tól  III. MIKEPÉRCSI
BÉRES ANDRÁS  SZÓLÓ NÉPTÁNCVERSENY
Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a korábban is nagy 
sikerrel megszervezett Béres András Szólótáncverseny. A 2015-
ben iskolai háziversenynek induló megmérettetés az előző évben 
már tankerületi vetélkedéssé lépett elő. Az idei évben még széle-
sebb réteget mozgat meg, hiszen a tankerületek átszervezésével 
immár a Püspökladányi Tankerületi Központ összes iskolája 
megkapta a versenyfelhívást. A meghívott vendégként résztvevő 
debreceni Főnix Alapfokú Művészeti Iskola táncosaival együtt így 
csaknem 50 intézményből érkezhetnek potenciális versenyzők. A 
rendezvénynek a Wass Albert Kultúrház ad otthont 2017. már-
cius 4-én, szombaton 16 órától. A bátor jelentkezőknek egyetlen 
szabadon választott táncanyagból kell 1,5-2 perces improvizációt 
bemutatniuk egyedül a színpadon. A produkciókat 4 tagú szakmai 
zsűri értékeli, és arany, ezüst valamint bronz minősítéssel jutalmaz-
za a táncosokat, és ezen felül a kategóriák legjobbjai különdíjakban 
is részesülnek. A táncosok idén is élőzenei kíséretre mutatják be 
produkcióikat, a talpalávalót a Szeredás Népzenei Együttes húzza. 
Az eredményhirdetés előtti szünetben pedig táncházzal várjuk az 
érdeklődőket. A rendezvényre a belépés díjtalan.
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A Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár 
(4271 Mikepércs, Óvoda u. 4. sz.) konyvtar@mikepercs.hu, tel.: 06/70-230-0133

Nyitva tartása: hétfő: 7.30-17.00, kedd: 7.30-16.00, szerda: 7.30-18.00, csütörtök: 7.30-16.00, péntek: 7.30-14.00, szom-
bat: 11.00-14.00, ebédidő: 12.00-12.30 (kivéve szombat)

Könyvtári szolgáltatásaink bővítéseként folyóirat-állományunk 14 féle lappal bővült (A kutya, Állattenyésztők lapja, Az 
otthon, Dörmögő Dömötör, Magyar horgász, Horogra akadva, Kiskegyed konyhája, Nagymama finom süteményei, Nők 
Lapja Konyha, Nők Lapja Ezotéria, Bravó, Story, Szép Házak, Természetbúvár). Ezek mind a helyben olvasást szolgálják. 
Nyitva tartási idő alatt bárki használhatja, lapozgathatja, olvasgathatja ezeket a folyóiratokat. Kölcsönözni csak a Pártoló 
tagjaink tudják, akik az éves tagdíj befizetése mellett, további 1000 Ft térítési díjjal hozzájárulnak ezen állományrész 
bővítéséhez.              
                                                         Kovácsné Diós Emese

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: Vass Lajos . Szerkesztő: Vass Lajos
Fotó: Miszkuly Emese, Benéné Kiss Andrea, Kovács Rita, Rózsa Eliza  . Nyomdai munkák: Dela Kft., Debrecen

Hirdetés:
A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését 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, provokatív vagy sértő tartalmú,  illetve sértő 
tartalomra felhívó hirdetések megjelentetését a lap kiadásáért felelős személy megtagadhatja. 

KÖNYVTÁR/ KERES-KÍNÁL
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Mikepércsi Tükör . kulturális és közéleti lap . Kiadja Mikepércs Község Önkormányzata . 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1., tel.: (52) 398-111,
 e-mail: onkormanyzat@mikepercs.hu, Felelős kiadó: Tímár Zoltán . Grafikai munka, tördelés: Vass Lajos . Szerkesztő: Vass  
Fotó: bagdifoto . Nyomdai munkák: Dela Kft., Debrecen

KERES - KÍNÁL

Mikepércsi Debreceni úti 74m2-
es sorházi lakás eladó, garázzsal, 
nagy terasszal. Csak komoly 

érdeklődők jelentkezzenek.
Érdeklődni: 20/2239180

Irányár: 14,9 millió.

Háztartási és ipari varrógépek javí-
tása garanciával. Hibamegállapítás, 
árajánlat ingyenes! Szervizelt táska-
varrógépek folyamatosan kaphatók. 
Érd.: Dandé István, Mikepércs, 

Dózsa György u. 18.
Tel.:  52/387-384, 20/9292-710

Elcserélem Debrecen, Vénkerti 75 
m2-es 2+2 szobás bérházi, önkor-

mányzati lakásomat vidéki házra.
Központhoz közel, kb. 10 perc, is-
kola, óvoda, orvosi rendelő közel 

van. Minden megoldás érdekel.
Telefon: 06-52-741-337

Eladó családi ház Mikepércs, 
Szabadság utca 12. sz. alatti, 
kétszobás, konyha, fürdőszobás, 
gáz és cserépkályha fűtésű, sok 
melléképülettel, ipari áram van, 
1173m2 telken üzleti tevékeny-

ségre is alkalmas.

Szőlőmetszést és gyümölcsfák 
metszését vállalom. 

Érd.: Mikepércs, Arany János u. 43.

Eladók: Tv, heverők, asztal, fo-
tel, szekrénysor, íróasztal, Tv 
állvány, 11kg-os gázpalack, 
mázsa 400 kg-ig. Két főzőlapos 
villanyrezsó. Fa tüzelésű spar-

helt. Szőnyegek (futó-közép)
Érdeklődni: 52/398-405, 06-20-

964-8222

Eladó! Téligumi 175x65x14 80%-
os, 4 db. 10e Ft. TV ,,Thomson” 61 
cm kitűnő képpel 6e Ft. Mester u. 9.

Telefonszám: 70/9442463

Eladó: Tok nélküli műanyag 
ajtólapok és ablakok, gyermek 
összecsukható hálós járóka, 
kárpitozott fa székek, méteres, 
piros színű bútorkárpit, falra 
akasztható fa, üveges szekrény, 
zománcos üst, műanyag hordó. 
Érd.: 52/398-425 vagy 06/30/364-

5244 délutáni órákban.

CSIBETANYA.HU        
Négy és nyolc hetes előnevelt, 
illetve konyhakész kopasztott 
csirke kapható és előjegyezhető. 

A házhoz szállítás díjtalan. 
Érdeklődni: 30/962-83-11

Mikepércs, Kossuth u. 7. sz. alatti 
300 m2 tároló raktározásra vagy 
csendes tevékenységre kiadó. Érd.: 
Mikepércs, Erdő u. 35. személyesen.
Ugyanitt kb. 8m x 4m alapterületű 
csűr, akác fából készült, hullám-
pala tetővel kifogástalan állapot-

ban eladó, elbontással.

Eladó: 1 db sózó kád 2000 Ft, 1 
doboz Viktória leporelló 240/1 
pld 3000 Ft, 1 db Epson LX -300 
+ II. leporellós nyomtató 5000 Ft, 
1 pár 37-es drapp fél cipő új ál-
lapotú 2000 Ft, 1 pár 38-as száras 
sportcipő fiatalos használt (Her-
vis) 1500 Ft, 1 db mályvaszínű 
középszőnyeg 170x230 cm, szép, 
10000 Ft,  2015-ös kiadású kresz 
elsősegély, 3 db-os könyv féláron 
3000 Ft, 1 db kitűnő állapotú hajva-

saló (IMETEC) 2000 Ft 
Érd.: 398-068, 30/3003938

A Vénszőlőskertben 1718 m2 
alapterületű ingatlan 30 m2 
alapterületű épülettel eladó, víz, 
villany van. A kertben szőlő, il-
letve gyümölcsfák találhatóak. 
Érdeklődni: Lénárt Zoltán, 

Mikepércs Sport u. 1. sz.

Jugoszláv típusú szekrénysor, 3 db-
os /akasztós, polcos, fiókos, stb. / 
Magasság: 2,3m, mélység: 0,55m, 

hosszúság: 2,7m. Ár: 35.000 Ft
Érdeklődni: 06-20-942-98-07

Bobcat, gépi földmunka kiszál-
lási díj nélkül, föld, homokszállítás, 
törmelék eltakarítás. Érd.: Tahóczki 

Sándor, 30/200-4130

19.

Termelői méz kapható
Akácméz 2400 Ft/ kg

1400 Ft/ 0,5 kg
Propoliszos akácméz 2400 Ft/0,5kg
Hársméz 2000 Ft/ 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
Propoliszos csepp 1200 Ft/30 ml,

2000 Ft/50 ml
Folyamatosan kapható!

AKCIÓ
2 kg akácméz / 4500 Ft

2 kg vegyes méz / 2500 Ft
ÚJDONSÁG

Gyömbéres méz: 1600 Ft/ 0,5 kg
Mentás méz: 1600 Ft/ 0,5kg

Fokhagymás méz: 1600 Ft/ 0,5 kg
Fahéjas méz: 1600 Ft/ 0,5 kg

Csipkebogyós méz: 1600 Ft/ 0,5 kg
Diós méz: 1600 Ft/ 0,5 kg

Tökmagvas méz 1600 Ft/0,5 kg

Tóth Méhészet
Mikepércs, Orosz István utca 9.
Tel: 30/329-75-27, 70/450-79-46

2 kg méz vásárlása esetén díjmen-
tesen házhoz szállítjuk.

Menyasszonyi ruha eladó. Mérete: 
170-172 cm magas hölgyre.Irányár: 

30.000 Ft Érd.: 20/276-6301

Hűtőgépek javítása, adás-vétele ga-
ranciával. 12 hónapra. Érdeklődni: 
Fene Imre, 52/398-405, 20/96-48-222

Angol nyelvoktatást és felzárkóz-
tatást vállalok. 1500 Ft óra

Egyeztetés telefonon. 
06-20-520-33-29

Rotációs kapa, fűnyíró és 
láncfűrész javítását vállalom. 

Érd.: 06-30/ 833-2017




