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Köszöntő
A 2019-es esztendő első, megújult lapszámát tartja a Kedves Olvasó a kezében. Hosszú idő 
óta tervezzük, hogy mind küllemében, mind pedig tartalmában változatosabb lappal tisz-
teljük meg Önöket. Sokszor érdeklődtünk – legutóbb a nyári fesztivál standjára kihelyezett 
kérdőívek segítségével – arról, hogy milyen véleménnyel vannak a közösségi tájékoztatás e 
formájáról a településen élők. A kérdőíveken és a Facebook oldalon komment formájában 
érkezett véleményeket, a személyes beszélgetések során elhangzott javaslatokat átgondoltuk, 
és természetesen az anyagi lehetőségekhez mérten felhasználtuk az új arculat kialakításához. 
A mai világunk és benne a közösségünk élete is gyorsan változik, így nem mondhatjuk ki, 
hogy most hosszú ideig ebben a formában foghatják kezükbe a Tükröt. Sőt, a változtatások 
megtervezésének folyamatában arra a közös megállapításra jutottunk, hogy nem állunk meg, 
a változó igényeket, a technológiai újításokat folyamatosan beépítjük, felhasználjuk már a 
következő lapszámokban is. Ezért arra kérjük minden Olvasónkat, hogy továbbra is mond-
janak véleményt, fogalmazzák meg igényeiket személyesen a szerkesztőségben vagy akár 
egy privát üzenet formájában a közösségi oldalon keresztül, mindezt azért, hogy közösen 
alkothassuk meg azt a lapot, melyet kéthavonta a kezünkbe szeretnénk venni, és jó szívvel 
olvasnak mindannyian. 

A tartalmi megújulás jegyében hoztunk vissza egy korábbról már ismert rovatot, amely az itt 
élők véleményét jeleníti meg egy-egy témáról. Az év első lapszámában az új autópálya szakasz 
átadásának érzékelhető következményeiről kérdeztük a Petőfi utcán élőket, dolgozókat, de 
megismerhetik az új településrészen élők véleményét az aszfaltozások eredményéről is. Ter-
mészetesen ahogy korábban is, most is érzékeltük, hogy nehezen szánják rá magukat a válasza-
dásra azok, akiket megkérdeztünk, de reményeink szerint ez idővel változni fog. Azoknak, akik 
most a lapban szerepelnek, nagyon köszönjük, hogy vették a fáradtságot és részesei lettek a 
tájékoztatás fontos feladatának. Reméljük, hogy sok követőjük lesz a jövőben. 

A technika legújabb vívmányai közül mi is megkerestük azokat, amelyek a Tükör esetében is 
alkalmazhatóak és javítják az olvasói élményt. Így találtunk rá az úgynevezett QR kódra, ame-
lyet több cikk mellett is felfedezhetnek. A QR kód egy kétdimenziós vonalkód, amit a japán 
DensoWave cég fejlesztett ki még 1994-ben. Használata ma már rendkívül népszerű, számos 
hirdetésen, újságban látható és a legtöbb okostelefon képes értelmezni. A QR kód olvasásához 
le kell tölteni a Barcode Scanner alkalmazást, bár a legtöbb új telefon már rendelkezik saját QR 
kód olvasó szoftverrel. A használata egyszerű, a telefon kameráját a vonalkód fölé kell tartani, 
és amennyiben a telefonnak sikerült beolvasni a kódot, egy halk pittyegés után a képernyőre 
ki is írja az eredményt, például a mi esetünkben behívja a kód mögött lévő fotókat. A februári 
lapszámunkban már használjuk ezt a módszert, amellyel a cikkekhez tartozó további fotókat 
tekinthetik meg az Olvasók. 

Reméljük, elnyeri tetszésüket a megújult Mikepércsi Tükör, amelyhez kellemes böngészést 
kívánunk!

               A szerkesztőség munkatársai
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2018. december 20-án szalagátvágással 
adták át az M35-ös sztráda befejező, il-
letve az M4-es autópálya első ütemében 
elkészült, összesen 23 kilométer hosszú 
gyorsforgalmi szakaszát. A két pályasza-
kasz 62 milliárd forint európai uniós forrás 
felhasználásával, a magyar állam társfinan-
szírozásával valósult meg. A beruházásnak 
köszönhetően akár 15 perc alatt el lehet 
jutni Debrecenből Berettyóújfaluba, és a 
településünket, Mikepércset is érintő M47-
es autóút forgalma is jelentősen csökken-
ni fog. Az átadó rendezvényen jelen volt 
Palkovics László innovációs és technológi-
ai miniszter is, aki hangsúlyozta: a két leg-
fontosabb cél, hogy minden megyeszékhely 
elérhető legyen gyorsforgalmi úton, illetve 
minden autópálya elérje az országhatárt. 
E stratégiai célokra a kormány több mint 
2500 milliárd forintot fordít 2025-ig. Csete 
Attila, a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség szenátusi frakcióvezetője el-
mondta, az M4-es várhatóan 2020-ra eléri 
a határt is, így Erdély is hamarabb elérhető 
lesz. A beruházás fontos üzeneteként ér-
tékelte, hogy ezzel is közelebb kerültek 
egymáshoz a határon túli, erdélyi honfitár-
saink és az anyaállamban élő magyarság. 

Nagy Róbert, a beruházó Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. vezérigazgató-
ja tájékoztatta a megjelenteket a beruházás 
műszaki paramétereiről. Elmondta, 2013-
ban volt utoljára, hogy ilyen hosszú autópálya 
szakaszt adtak át a forgalomnak. Külön 
köszönet jár a Duna Aszfalt Kft.-nek és a 
Hódút Útépítő Kft.-nek, mint kivitelezőknek, 
hogy ilyen magas minőségben és határidőre 
elvégezték a munkát. Az ünnepélyes sza-
lagátvágásnál jelen voltak a beruházásban 
érintett települések polgármesterei is, akik 
egy közös fotózással örökítették meg az 
autópálya átadását. A beruházás részeként 
Derecskén és Mikepércsen is pihenőhely 
került kialakításra. 

Csökkenő átmenőforgalmat, növekvő lehetőséget jelent az 
M35-ös autópálya decemberben átadott új szakasza településünknek

Az autópálya új szakasza
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Csökkenő átmenőforgalmat, növekvő lehetőséget jelent az 
M35-ös autópálya decemberben átadott új szakasza településünknek Palkovics László innovációs és technológiai miniszter

képviselte a Kormányt az átadáson.

Tímár Zoltán, településünk polgármestere el-
mondta, egy éve adták át az M35-ös autópálya 
Mikepércsig tartó szakaszát, azonban az kevésbé 
érintette a települést. Az igazi megkönnyebbülést 
a most átadott szakasz jelentheti a mikepércsi 
polgároknak. Kevésbé lesz zajos a jövőben a 
Petőfi utca,  hiszen az a 14-16 ezer személyautó 
és az óriási kamionforgalom, amely eddig áthaladt 
a 47-esen és Mikepércsen, mostantól az autópályát 
is használhatja majd. Talán kicsit fellélegezhetnek 
majd a lakók, s valószínűleg a több kilométeres sor 
és várakozás is megszűnhet, amely a Posta előtti 
jelzőlámpánál, Sáránd és Debrecen irányából az 
utóbbi időben kialakult. Polgármester úr kiemelte 
továbbá, bízik abban, hogy az autópályának és a 
lecsökkent forgalomnak köszönhetően ezeknél 
a jelzőlámpáknál megszűnhet majd a piros jel-
zés és villogó sárgává változhat, így lehetővé vál-
hat a folytonos közlekedés, nem kell az autóknak 
a lámpáknál várakozni. Az ügy kapcsán Szo-
ták Zoltánnal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Hajdú-Bihar megyei igazgatójával is egyeztetett 
polgármester úr. Ha nem lehetséges a közleke-
dési lámpa fényütemezésének módosítása, akkor 
várhatóan olyan kapcsolási ütemet fognak majd 
beállítani, hogy minimálisra csökkentsék a tor-
lódás és a sorok kialakulásának esélyét.                            
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Dr. Vitányi István, településünk 
országgyűlési képviselője la-
punknak elmondta, Hajdú-
Bihar megye életében az 
autópálya átadása jelentős ál-
lomás, hiszen ilyen mértékű 
és nagyságú beruházás nem 
volt az elmúlt években, és az 
eddigi tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy az autópályák 25-
30 km-es körzetében jelentős 
mértékben fellendülhet a gaz-
daság. Ez több befektetőt és 
új munkahelyeket jelenthet és 
megakadályozhatja a kisebb 
településekről az emberek 
elvándorlását. Hozzátette, az 
itt élők évtizedek óta várták az 
autópályát, amely lehetőséget 
teremt a biztonságosabb 
közlekedésre és az élhetőbb 
környezetre is.

                                    Dienes Zoltán

A beruházásban érintett települések polgármesterei közös fotóval örökítették meg az autópálya átadását.

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő az átadáson
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“Októberben nyitottuk cukrászdánkat, miután teljesen felújítottuk üzletünket. A felújítást követően az épületen 
hamarosan újra megjelentek a repedések.  Nagyon örülök, hogy megszűnt a kamionforgalom, habár még ma is van  
kamion, amely áthalad a főúton. Örömömre szolgálna, amennyiben teljesen kitiltanák a kamionforgalmat Mike-
pércs belterületéről.”

                                                                                          Tokaji Lászlóné, Zaza cukrászda

“A tavaly decemberi M35-ös autópálya átadását követően több pozitív változás is 
érzékelhető.
Elsőként említeném az utóbbi években igen csak zavaróvá vált, hatalmas kamion-
forgalom szinte teljes megszűnését. Az autópálya átadása óta alig látni kamiont 
áthaladni Mikepércs főútján. Ez a nagy tömegű járműforgalom a főút mellett álló 
házakon is folyamatos állapot- romlást eredményezett.
Másodsorban a személyautó forgalom is jelentősen enyhült, ezáltal a 47-es számú 
főúton való gyalogos átkelés is gyorsabbá és biztonságosabbá vált. Azelőtt volt, hogy 
hosszú perceket kellett várnom a főút mellett, mielőtt át tudtam kelni rajta. A forga-
lom csökkenése a 16 órás csúcsban a legérzékelhetőbb, hiszen a korábbi időszakban, 
a délutáni órákban több órán át okozott forgalmi dugót. A jelzőlámpától akár a De-
breceni utcáig is feltorlódott a kocsisor. Az átadás óta csendesebbé váltak az éjsza-
kák is, amely főként a nyári időszakban volt igen zavaró, hiszen a nyitott ablakokon 
jól hallható volt a kamionok folyamatos zaja. A hétköznapok olyanok lettek, mint a 
hétvégék, a hétvégék pedig, mint az ünnepnapok. Hosszú évek óta vártunk már erre 
a változásra.”                                                                    

                         Zahorján Gyuláné

“Amióta a kamionforgalom a 47-es főútról elterelődött az M35-ös 
autópályára, a Petőfi utcai óvodarész élete is nagyban megváltozott. Most 
már napközben is tudunk szellőztetni, a benzingőz helyett tisztább levegő 
áramlik a csoportszobákba. Az óvonénik és a gyerekek hangját nem nyomja 
el a kamionok dübörgése. A délutáni pihenő alatt nem rezeg az épület és az 
ablak, így nyugodtabban tudnak pihenni gyerekeink. Biztonságosabbá vált 
a főúton való átkelés az óvodába érkezőknek és távozóknak. Mindannyian 
örülünk, hogy felére csökkent a forgalom.”
                                                                                                Csodavár Óvoda dolgozói

“Nagyon vártam már, hogy vajon mikor lesz kevesebb kamion az előttünk lévő 
főúton. Az autópálya átadása után napról napra nyugodtabb lett a forgalom a 
kamionok számának csökkenésével. Boldog vagyok, hogy csendesebb és bizton-
ságosabb lett a környezetünk! Köszönöm!”

 Janka Jánosné
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Az útmegerősítési program 2019-ben is folytatódik
Önkormányzatunk hosszú ideje keresi a megoldást a megromlott állapotú utcák megerősítésére, azonban pályázati források igé-
nybevételére csak nagyon szűk keretek között volt és van lehetőség. Külön problémát jelentett és évek óta megoldásra várt az új 
településrész utcáinak helyzete, ahol a telekosztó magánszemélyek helyett szintén az Önkormányzatnak kellett helytállnia, pedig 
a telkek eladásából származó sok-sok tízmillió forintból a korábbi tulajdonosoknak kellett volna az aszfaltozást elvégeztetniük. 
Nem volt könnyű dolgunk, mivel az útépítés a legköltségesebb beruházásnak számít Magyarországon. Első lépésben 2015-ben az 
Önkormányzatnak sikerült egy grédert és egy úthengert is beszereznie, amelyet követően rendszeressé váltak a településen az út-
javítási munkálatok. A tavalyi év újabb mérföldkövet jelentett, hiszen egy példátlan lakossági összefogás eredményeképpen aszfalt 
technológiás útalap megerősítésre kerülhetett sor a Teleki Pál, a Tóth Árpád, a Széchenyi és az Iskolakert utcákban. A munkálatok 
költségét 50%-ban a helyi polgárok, 50%-ban az Önkormányzat biztosította. Természetesen a program a téli időszak elmúltával 
idén is folytatódik, a pénzügyi előkészítés már újabb utcák vonatkozásában zajlik.

Tímár Zoltán polgármester 
Karácsony Antal alpolgármester

“Mindenki nagyon örült az utcában az aszfalt lehetőségének. És így, hogy a Rákóczi utca is aszfaltot kapott, mindkét 
irànyban el tudjuk hagyni a Teleki Pál utcát. Azt kívánjuk, hogy maradjon tartós!”

Tollas Vince

“2009 ősze óta lakunk Mikepércsen az Iskolakert utcában. Szerettünk, szeretünk itt lakni: távol a város zajától, a gyerekeink kint 
játszanak, mögöttünk akácerdő…Az utca infrastrukturális fejlesztése lassan haladt előre. A teljesség igénye nélkül: kátyuk, por-
ral belepett utca, eső után koszos ablakok, gyakori szennyvízakna szippantások. Mindez az elmúlt két évben nagyon pozitív irá-
nyba változott: megtörtént a szennyvízcsatorna kiépítése, az utca pedig egy jó ár-érték arányú aszfaltburkolatot kapott.  Ennek 
köszönhető a jelenlegi kertvárosi jelleg és hangulat: rollerező, görkorcsolyázó, önfeledten játszó gyerekek az új aszfalton és ter-
mészetesen, jóval kevesebb por. Sajnos, vannak akik rally pályának tekintik a sima útburkolatot, de ettől eltekintve nagyon örülünk 
az új aszfaltnak és nagyon köszönjük az önkormányzatnak, hogy ezt megvalósította.”

                     Szász Ferenc
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Újraindul a főzés a felújított étkező-konyhában
Az Önkormányzat által elnyert pályázat keretében az elmúlt esztendő végén került sor az Étkező-Konyha belső felújí-
tására, valamint több nagy teljesítményű új konyhai eszköz beszerzésére. A konyhai dolgozók 2018. év végén birtokba 
vehették ugyan a konyhát, azonban a gázüzemű eszközök bekapcsolására egészen január végéig várniuk kellett.
A vonatkozó jogszabályok értelmében – biztonsági okokból – a megújult gázfelhasználó technológiák használatbavételét 
megelőzően szükség volt a TIGÁZ használatbavételi jóváhagyására, amelyet meg kellett előzzön a gázóra le- és vissza-
szerelése, továbbá egy gáz-biztonságtechnikai felülvizsgálat is, mely még heteket vett igénybe.
Reményeink szerint, az Étkező-Konyha megújult belsővel és megújult eszközökkel, a jövőben is változatlanul magas 
minőség mellett biztosítja a közétkeztetési feladatokat.    
Mindenkinek köszönjük a türelmét!

Dr. Vántus Tamás jegyző

Téli rezsicsökkentés a nem vezetékes gázfűtést használó
 háztartások részére

A Belügyminisztérium támogatói okirata értelmében településünkön 
245 háztartás részesülhet egyszeri 12.000 Ft összegű  természetbeni 
fűtőanyag támogatásban.  Erre a támogatásra azok a háztartások jogo-
sultak, akik 2018. október 15-éig az erre vonatkozó igényüket bejelen-
tették a Polgármesteri Hivatalban, nem vezetékes gázzal fűtenek, és  
eddig még nem részesültek rezsicsökkentésben. 

A támogatói okirat értelmében minden igénylő  jogosult lett a 
fűtőanyag támogatásra.  A jogosultak az igénybejelentő lapon 
általuk megjelölt szén, fa, brikett vagy propán-bután palackos 
gáz támogatásban részesülnek.

Az Önkormányzat  2019. február  végén,  március elején értesíti 
a jogosultakat a fűtőanyag támogatás átvételéről. 
                     

Vida Gáborné aljegyző
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Költözik a polgármesteri hivatal és a gyermekorvosi rendelő

A polgármesteri hivatal az Óvoda u. 4. szám alatti épületbe, míg a gyermekorvosi rendelő az Egész-
ségközpont épületébe költözik az elkövetkező hónapokban. 
  
Évekkel ezelőtt szakértői vizsgálatok mondták ki, hogy ebben a funkciójában a polgármesteri hivatal épülete 
gazdaságosan nem felújítható, így az Önkormányzat évek óta keresi a lehetőséget egy teljesen új hivatal megépí-
tésére. Köztudott, hogy az Európai Unió polgármesteri hivatalok megépítését nem támogatja, arra pályázati 
forrás nem áll rendelkezésre, így csak hazai forrásban bízhattunk az évek során. Több alkalommal fordultunk 
a Belügyminisztériumhoz, kérelmünket azonban forráshiány miatt elutasították. Az elmúlt években a település 
kinőtte az épületet, a megnövekedett ügyszám több ügyintézőt kívánt. Jelenleg több kétszemélyes irodában is 
4-5 ügyintéző zsúfolódik össze, amely megnehezíti a dolgozók munkáját és megnehezíti az ügyfelek ügyintézé-
sét. Egy új polgármesteri hivatalra a tervek is elkészültek, azonban a megvalósítás pályázati forrás hiányában 
elmaradt. 

Először 2015-ben született meg az elképzelés a hivatal átköltöztetéséről az Óvoda u. 4. szám alatti, jóval 
tágasabb épületbe, azonban itt működött a község gyermekorvosi rendelője, illetve kényszerből két ál-
talános iskolai osztály, valamint a könyvtár is, ezért akkor a költözés nem tudott megvalósulni. 

Az Önkormányzat az elmúlt ciklusokban minden olyan lehetőségre pályázott, amely javítja a települ-
ési infrastruktúra állapotát, így jutottunk pályázati forráshoz 2017-ben a középületeink energetikai 
korszerűsítésére.  A megnyert pályázat többek között tartalmazza a jelenlegi hivatali épület energetikai 
átalakítását, amelyet idén kell megvalósítani. Az átalakítások miatt szükség lesz az épület kiürítésére, így 
már a beruházás alatt elengedhetetlenné vált a hivatal másik épületbe való költöztetése. Szerencsére a 
gyermekorvosi rendelő átköltöztetésére is idén nyílik meg a lehetőség, hiszen az Egészségközpont es-
etében az 5 éves moratórium lejár, új funkciókkal bővülhet az épület. Az általános iskola állami beruházás 
keretében történő  bővítésének megvalósulásáig az Óvoda utca 4. szám alatti épületből a könyvtár és a két 
általános iskolai osztály ideiglenes helyre költözik, melyet az Önkormányzat biztosít. 

Az áthelyezések révén teljesen felaszabadulhat az Óvoda u. 4. szám alatti épület, amelynek hivatallá 
történő átalakítását az Önkormányzat  saját forrásból valósítja meg, amely később várhatóan kiegészül-
het a Magyar Falu Program keretében megigényelhető támogatással. A cél egy korszerűbb, tágasabb 
ügyfélbarát polgármesteri hivatal kialakítása. A hivatali működésnek való megfelelés érdekében külső 
és belső átalakítás is szükséges lesz, a munkálatok várhatóan több ütemben fognak megvalósulni.

A régi hivatali épület a korszerűsítést követően is lát el kiegészítő hivatali feladatokat, de új közösségi 
funkciókat is kap majd, melyekről hamarosan tájékoztatást nyújtunk.

                    Tímár Zoltán polgármester
                                                                                                                                       Dr. Vántus Tamás jegyző
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„Bölcsődésből óvodás lesz, óvodásból iskolás, 
Akármilyen nagy a világ, ez mindenütt így szokás.”

A Napsugár Bölcsőde nevelési-gondozási év második félévét szülői értekezlettel nyitotta. A meghívott vendégünk 
Rácz Gabriella, a Mikepércsi Csodavár óvoda vezetője volt, aki az óvodai életről tájékoztatta a megjelenteket. A 
szülők érdeklődve hallgatták az óvodavezető beszámolóját a felvétel rendjéről, a pedagógiai programjukról és az 
óvodába hívogató időpontjáról is tájékoztatást kaptak. A felmerülő kérdések is megválaszolásra kerültek.  Fontos-
nak tartjuk az intézmények közötti jó kapcsolat ápolását.

Dudás Gyöngyike intézményvezető

Programjaink:

2019. február 22. (péntek) Farsangi mulatság, családi délután 16.00 órától.
2019. március 05. (kedd) 17.00 Zenebölcsőde. Helyszín: Napsugár Bölcsőde
2019. március 27. (szerda) „Tavaszváró délelőtt” 9.30-tól a leendő bölcsődés gyermekeknek és szüleiknek. Lehetőség 
nyílik arra, hogy megismerkedjenek a bölcsődei élettel. Ezen a délelőttön a családok bepillanthatnak a bölcsődei csoport-
jaink egy-egy napjába, tájékozódhatnak nevelőmunkánkról, megismerkedhetnek a kisgyermeknevelőkkel. 
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Jótékonysági Óvodabál
2019. január 26-án hagyományunkhoz híven ismét megrendezésre került óvodabálunk. 
Az estét Tímár Zoltán Polgármester Úr és Rácz Gabriella Óvodavezető Asszony 
köszöntője után a Nyuszi csoportos és a Méhecske csoportos gyerekek népzenés, táncos 
műsora nyitotta meg.
A nagycsoportosok már hetek óta nagy lelkesedéssel, izgalommal készültek erre az 
eseményre. Vidámságuk, hangulatuk magával ragadta a közönséget, akik nagy tapssal 
jutalmazták produkciójukat.  A műsort színesítette a „Keressük a hangot” című tehet-
ségkutató verseny két első helyezett, Kelemen Zsófia és Istenes Márkó előadása. Nagy 
sikert arattak a Mikepércsi Zumbások, akik között több ovis gyerek anyukájának is 
tapsolhattunk.
A Mikepércsi Étkező-konyha által készített ízletes és bőséges vacsora után kezdődött a 
hajnalig tartó táncos mulatság, amelyhez a Jónás Trió szolgáltatta a talpalávalót. Kicsik 
és nagyok felszabadultan ropták a táncot egészen a tombolasorsolásig. A szerencsés 
nyertesek ötletes ajándékoknak örülhettek.
Nagy öröm számunkra, hogy minden évben ilyen sok ember fog össze azért, hogy a 
Csodavár Óvodába járó kis gyerekeknek minél több kulturális és közösségi élményben 
legyen részük. Bővűljenek a benti és a kinti játékok, eszközök, melyek  észrevétlenül 
fejlesztik képességeiket.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az óvoda gyermekei és minden dolgozója 
nevében mindazoknak, akik valamilyen módón hozzájárultak bálunk sikeréhez:
Mikepércs Község Önkormányzatának
Mikepércs Étkező-konyhájának
A Csodavár Óvoda szülői közösségének
A tombola nyeremények felajánlóinak
A finom sütemények készítőinek
Bálunkat bármilyen módon támogatóknak, és természetesen a velünk bálozó 
kedves vendégeinknek.

Köszönettel: Rácz Gabriella
                                                                                            óvodavezető
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Csodavár Óvoda februári programjai:
A február a farsang jegyében telik az Óvodában.

Február 13.: Buborék show szórakoztatja a gyerekeket.
Február 14.: Kiszebáb égetéssel űzzük el a telet.
Február 15.: Farsangi mulatság a csoportokban.

A Szegedi Látványszínház előadásának beszámolója
Óvodánkban 2019. január 31-én a 
Szegedi Látványszínház a Furfangos 
Farsang címmel interaktív előadásra 
invitálta a gyerekeket. Mese kere-
tében Mirci cica és Hóember Berci 
segítségével rávilágított az egészsé-
ges életmód fontosságára. A gyer-
ekek bevonásával felelevenítették 
és eljátszották a tisztálkodási szo-
kásokat, a mindennapos mozgás 
jelentőségét az egészséges ételek. 
zöldségek, gyümölcsök fogyasz-
tását. Az előadás végén közös 
farsangi mulatságra invitálták 
a gyerekeket. Az óvodásoknak 
nagy élményt jelentett, hogy aktív 
résztvevői lehettek az előadásnak.

Kisné Kathó Ildikó
óvodapedagógus
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Karácsonyi ünnepséggel zárták az évet 
a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában

Vidámság és meghittség költözött december 21-én iskolánkba. A délelőtt folyamán a Kedvesség díjakat osztottuk ki azoknak 
a gyerekeknek, akiket osztálytársaik a legkedvesebbnek, legsegítőkészebbnek választottak. Csillagszóró Karácsonyestünkön 
tanulóink sokoldalúságáról győződhettek meg mindazok, akik elfogadták meghívásunkat. Hagyományainkhoz híven, a 4.a osz-
tályosaink készültek ünnepi műsorral, de mellettük felléptek néptáncosaink is. Tanulóink egy csoportja angol nyelvű műsorral állt 
színpadra, ami már szintén hagyományosnak mondható. Idén először mutatkoztak be mazsoretteseink, kicsik és nagyok 
együtt emelték az est színvonalát. Reméljük, az ő fellépésük is hagyománnyá válik a jövőben. 

Fejérné Juhász Mónika
                                                                                                                                                                                               intézményvezető 
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Téli csemegék és a tea
 „Minta menza” projektünk keretében, Téli csemegék és a 
tea címmel tartottuk az év utolsó napközis projekt napját, 
december végén. A hideg téli napokon nincs is  annál 
jobb, mint egy forró teát kortyolgatni. Nem is jut eszünk-
be, milyen hosszú utat jár be, míg eljut a csészénkbe ez 
a finomság. Ehhez adtunk útmutatást a gyerekeknek. A 
program keretében előzetesen ˝A tea útja˝ címmel diafil-
met néztek meg a tanulók, melyben megismerkedhettek 
magával a teának, a teázásnak eredetével és a híres teázási 
szokásokkal. A délután folyamán a gyerekek teaszertartá-
son vettek részt. A bemutató keretében a teázás eszközeit 
és különböző teafajtákat ismerhettek meg. Bepillantást 
nyertek az orosz teakultúrába, szamovártea elkészítésé-
nek rejtelmeibe. A csoportokban különböző teákat kós-
toltak. A teák mellé aszalt gyümölcsökből és magvakból 
készült téli csemegét fogyasztottak. Örömmel készítettek 
saját tervezésű csészéket az 1-2. osztályosok, a nagyobbak 
pedig teafilter -tartó teáskannát. 
Célunk volt az egészséges életmód és a teaivás 
népszerűsítése. Projekt napjainkhoz hasonlóan, ez a délu-
tán is vidám hangulatban telt.
                 Almásiné Szentjóbi Ildikó

Február havi programok 

02.12.  Ovisuli/5. leendő első osztályosoknak 16.30-tól
02.15. Farsang alsó tagozatosoknak: 13.30-16.30; 

felső tagozatosoknak: 17.00-20.00
02.23. Hunyadi bál

Március havi programok 

03.05. Ovisuli/6. leendő első osztályosoknak 16.30-tól
03.14. Megemlékezés az 1848-as forradalom 

és szabadságharc  ünnepéről
03.29. Napközis projektnap: Egészséges sport, sport  

egészségesen

„ Trombita harsog, dob pereg…”
A Kossuth Szövetség az idei tanév elején a Magyar Honvédség születé-
sének 170. évfordulója előtt tisztelegve „Trombita harsog, dob pereg…” 
címmel pályázatot hírdetett általános- és középiskolás korú fiatalok 
számára, melynek célja a szülőföld szépségének megismerése, a hagyo-
mányok ápolása volt.

A Kossuth Szövetség felhívására országos szinten 156 pályázatot nyúj-
tottak be. A legkiválóbb pályamunkákat arany, illetve ezüst oklevéllel 
minősítették. 

Gali Máténak, aki az idei évtől a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos 
Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolájának 7. C osztályos tanulója  
„ 170 éves a magyar honvédség ” c. munkáját a zsűri Arany Oklevél dí-
jazásban részesítette, melynek ünnepélyes keretek közötti átadása 2018.
december 7-én a Magyar Tudományos Akadémia épületében volt.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Dévényi Mihályné Jutka néninek, 
hogy időt és energiát nem sajnálva Máté mentoraként a felkészítésében 
jelentős részt vállalt. Ezenkívül hálánkat fejezzük ki Gál Józsefnek, aki 
a Magyar Hadsereg vezető beosztású tisztje, hogy Máté rendelkezésére 
állt egy interjú elkészítésében.  

                 Galiné Csuvarszki Vera

     EFOP-1.8.5-17 -2017-00336
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A téli időszakban gyakoriak a légúti betegségek
A légúti fertőzések a gyermekkor leggyakoribb 
megbetegedései közé tartoznak, melyek min-
den évben az őszi-téli időszakban halmozot-
tan jelentkeznek. Ezek a fertőzések általában 
nem súlyosak, ám ha ismétlődnek, vagy ha 
hosszú ideig tartanak, az befolyásolja a gyermek 
életminőségét. A megbetegedés helye alapján, a 
felső légutak érintettsége (megfázás, arcüreg-, 
fül-, torok- és garatgyulladás)  a leggyakoribb. Az 
alsó légutak (légcső, hörgők, tüdő) betegségei az 
összes légúti fertőzések csupán 5 %-át teszik ki.

Légúti fertőzések gyakorisága gyermekeknél:
kisgyermek: évente akár 10 megbetegedés,
óvodás gyermek: évente akár 15 alkalom,
6-12 éves gyermek: évente 5-6 megbetegedés.

A fertőzések előfordulásának 2 csúcspontja is-
mert:
a 6-12 hónap közötti életkor, amikor a gyermek 
már “ elhasználta” a születése előtt az anyától ka-
pott védelmező antitesteket, míg saját immun-
rendszere még nem működik teljes erővel,
és az első közösségbe kerülés időszaka.

A felső légúti megbetegedések száma az életkorral fordítottan arányos, hiszen az átvészelt fertőzések után bizonyos im-
munitás alakul ki. A gyermekkori felső légúti megbetegedések egyébként az immunrendszer érése szempontjából kife-
jezetten fontosak. Az, hogy egy kisgyermek mennyire érzékeny a fertőzésekre, függ az immunrendszerétől, fizikai, alkati 
és lelki tényezőktől. Az immunrendszer működését sok tényező határozza meg, így a méhen belüli élet történései, a 
terhesség lefolyása, magzat fejlődése, a születési súly, az anyatejes táplálás időtartama, a mama dohányzása és étkezése a 
terhesség alatt, környezeti tényezők. A kisgyermekkori egyszerű nátha az anatómiai viszonyok – az orrjáratok és az ar-
cüregek közvetlen szomszédsága – miatt nemcsak az orr, hanem az arcüregek nyálkahártyájának vizenyős duzzanatát is 
okozza. A nátha további társbetegsége a fülkürthurut. A fülkürt az orrgaratot köti össze a dobüreggel, szerepe a normál 
dobüregi nyomás biztosítása, mely a hallás szempontjából kiemelkedően fontos.

Légúti fertőzések általános tünetei: hőemelkedés, láz, hidegrázás, fáradtság, gyengeség, álmosság, ingerlékenység, fejfájás, 
izom- és ízületi fájdalom, étvágytalanság.

A közönséges, szövődménymentes nátha pár nap alatt magától, spontán is meggyógyulhat. Természetesen gyermekkor-
ban a tüneti kezelést mielőbb el kell kezdeni. Valamennyi orrváladékozással jár (felső légúti hurut, melléküreg gyulladás), 
ezért ebben a kórképben javasoljuk az orrmosást (tengeri-, fiziológiás sóoldattal történő), mellyel eltávolítjuk a közös or-
rjáratokban lévő orrváladékot. Emellett fontos a nyálkahártya duzzanatot csökkentő orrcseppek, orrspray-k használata. 
Ezt követően bátran használjunk gyermekkorban lokális szteroidot, mely gyulladáscsökkentő hatása révén jótékony ha-
tású valamennyi felső légúti megbetegedésben. Orrmosást követően a spray hatékonyabban, gyorsabban fejti ki hatását.
Fontos megtanítani a gyermekeknek a helyes orrfújás technikáját, vagyis, hogy mindig csak az egyik orrfelet szabad fújni, 
a másikat be kell fogni, ellenkező esetben a váladék a fülkürtön át a dobüregbe juthat.
A tüneti terápia része az ágynyugalom, a bő folyadékbevitel (a váladék ürülésének segítése, a légutak nedvesen tartása), 
C- és D-vitamin fogyasztása.
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Mikor csillapítsuk a lázat?
A láz a fertőzésre adott természetes válaszreakció. Magasabb testhőmérsékleten immunrendszerünk magas-
abb hatásfokon dolgozik, a kórokozók viszont érzékenyebbek rá. Tehát nem kell feltétlenül csillapítani. 38,5 
C felett, amennyiben a gyermek állapota igényli, alkalmazni lehet a fizikális lázcsillapítást is a gyógyszerek 
mellett. Nagyon fontos a megfelelő folyadékbevitel, nemcsak a láz miatt megnövekedett folyadékigény miatt, 
hanem mert a bő folyadék a lázat is csillapítja.

Óvintézkedések:
- kerüljük a zárt, zsúfolt helyeket
- személyes higiénia (szappanos kézmosás, papírzsebkendő használata)
- egészséges életmód: kiegyensúlyozott táplálkozás, (magas zsírtartalmú étrend hatására romlik az immunrend-
szer működése), sok szezonális gyümölcs, zöldség, szabad levegőn mozgás, elegendő alvás
- gyakori szellőztetés, a levegő megfelelő párásítása

A légúti fertőzések több mint 90%-át vírusok okozzák. Több mint 200 olyan vírust ismerünk, amelyek náthát 
okoznak. Nagyon fontos, hogy antibiotikumot csak a megfelelő esetekben és a megfelelő ideig alkalmazzunk, 
különben többet árthatunk vele.

Elő lehet, és kell is venni nyagymamáink gyógymódjaiból is, segítenek a különböző gyógyteák, mézek (propo-
liszos is), természetes immunerősítők (echinacea, grapefruitmag).

Mikor kell feltétlenül orvoshoz fordulni:
- a láz már több mint 5 napja tart (csecsemőknél 1-2 nap után)
- a gyermek bágyadt, aluszékony vagy kifejezetten nyugtalan
- a gyermek visszautasítja a folyadékot, kevesebb vizeletet ürít
- kiütések jelentkeznek, melyek nyomásra nem halványulnak el

Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Dr. Kurucz Krisztina gyermekorvos
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Gyémántlakodalmát ünnepelte  a Szarvas házaspár
Minden egyes házassági évforduló ünnep, kiemelt jubileum, alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk egymásnak az 
együtt töltött szép napokért. Nem véletlen, hogy egy drágakőhöz, a gyémánthoz hasonlítják a 60. házassági érfordulót, 
hiszen ez a legkeményebb ásvány, törhetetlen, fénye tökéletes, kevés van belőle, értéke viszont annál nagyobb. 60 évvel 
ezelőtt kötötte össze életét Szilágyi Etelka és Szarvas Imre is. Ez a szép évforduló adta az alkalmat, hogy Tímár Zoltán 
polgármester és Kiss Sándorné alpolgármester otthonukban keressék fel az idős házaspárt és ajándékkal köszöntsék őket. 

Eta néni és Imre Bácsi ma is vidám és derűs emberek, akik egy életen keresztül hűségesek és kitartóak voltak egymáshoz. 

Egy lakodalomban találkoztak először és egy év múlva, pontosan 60 évvel ezelőtt keltek egybe és fogadtak örök hűséget 
egymásnak. Eta néni és Imre bácsi szívesen emlékszik vissza a nagy napra. - Nagyon sokan voltunk, gyönyörű napfényes idő 
volt, és mindenki kint táncolt az udvaron. Nagyon jó hangulatú lagzi volt. - mondta Eta néni. Boldogan teltek hétköznapjaik. 
A házaspár hölgy tagja Termelőszövetkezetben és a Biogál Gyógyszergyárban, míg férfi tagja villanyszerelőként dolgozott, 
közben pedig a piacra is jártak értékesíteni. Teltek-múltak dolgos hétköznapjaik és közben a gólya is megérkezett. Kétszer is. 
Házasságukból két lányuk született, Etelka és Erika. Elmondásuk szerint eleven gyerekek voltak, de ez nem ment a tanulás 
rovására. Mindketten kitűnő tanulók voltak az iskolában. Nagy volt a boldogság a családban, az 5 unoka és 1 dédunoka 
érkezésével. A házaspár szerint egyik unoka szebb, mint a másik. Eta néni hozzátette igaz, hogy távol vannak, de gyakran 
látogatják őket, amikor tudnak pedig segítenek nekik a hétköznapok során.

Akár az elsőről, akár a hatvanadikról van szó, a házassági évforduló olyan különleges alkalom, amikor a házaspár megün-
nepelheti az egymás iránt érzett szeretetét. A megbecsülés, a tisztelet, a párunk utáni aggódás, odaadás, önzetlenség, 
mind-mind olyan összetevője egy házasságnak, amely nélkül nehéz elképzelni egy idillt. Eta néni és Imre bácsi is kitartott 
egymás mellett jóban, rosszban az elmúlt 60 évben. Kívánunk Nekik még nagyon hosszú, boldogságban, egészségben, 
szeretetben együtt eltöltött életet! 

Dienes Zoltán
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50 éve együtt jóban, rosszban 
Mikepércsen már évek óta hagyomány a házassági évfordulójukat ünneplő szépkorúak köszöntése. Olyan hagyomány amel-
lyel településünk elismeri és megköszöni, hogy a párok itt kötöttek házasságot és napjainkban is együtt élnek. Deczki Róza és 
Fiák Sándor is aranylakodalmát, vagyis  50. házassági évfordulóját ünnepelte a napokban. A köszöntésen az Önkormányzat 
küldöttsége Tímár Zoltán polgármester úr vezetésével a jubiláló házaspárnak emléklapot és ajándékcsomagot adott át. A há-
zaspár meghatottan idézte fel a meghitt pillanatokat, megelevenedett a múlt, mosolyt csalt arcukra a sok szép perc és boldog 
óra, ugyanakkor a nehézségek hallatán szemükben könny csillogott, hiszen már történelmi időszakot ölelnek fel az elmúlt évek.

Mindketten Mikepércsen születtek és 1966-ban találkoztak először. Sokat jártak együtt szórakozni bálokba és moziba. 
Majd 2 év múlva 1968. december 7-én összekötötték életüket és örök hűséget fogadtak egymásnak. Mindkét családban 
nagyon nagy szeretettel fogadták a fiatalokat és mindenben támogatták, segítették az ifjú házaspárt. Közös életüket a 
szülői házban kezdték, majd közös otthonukba 1971. tavaszán költözhettek be. Sanyi bácsi asztalosként dolgozott egy 
építőipari vállalatnál és később otthon is tevékenykedett. Sok ajtót, ablakot, bútort készített, munkáját az egész településen 
elismerték. Róza néni dolgozott a Termelőszövetkezetben és varrónőként is. Közben életet adtak 3 gyermeknek, akiket 
becsülettel felneveltek, boldog gyermekkort biztosítottak számukra. Az élet fájó, de egyben boldog velejárója, hogy a 
gyermekeknek családjuk lett és kirepültek az otthon meleg fészkéből, így ketten maradtak ismét otthonukban. Az idő 
múlásával azonban 5 unokával bővült a család, akik a nyári szüneteket a mai napig nagymamánál és nagypapánál töltik. 

Az idős házaspár boldogan tölti nyugdíjas éveit. Nagyon szeretnek itt élni Mikepércsen és örülnek, hogy ilyen szépen 
fejlődik a település. Születésnapokat, névnapokat és most az 50. házassági évfordulót is együtt ünnepelte a család. A hét-
köznapok során gondozgatják a kertjüket, Sanyi bácsi pedig a műhelyében tevékenykedik. A hosszú és kiegyensúlyozott 
házasságuk titka elmondásuk szerint, hogy alkalmazkodni kell egymáshoz, a problémákat együtt kell megoldani és min-
den helyzetben ki kell tartani a másik mellett. Kívánunk nekik még nagyon hosszú, boldogságban, egészségben, szeretet-
ben együtt eltöltött életet!

Dienes Zoltán
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A farsang farka
A nyári munkák  és  a késő őszig tartó  terményfeldolgozás végeztével, és a karácsony békesség és szeretethozó, harangos, 
betlehemes, botos ünnepe után  elcsendesedtek a téli porták, és a tavaszt várták az emberek, duruzsoló kis tüzeik mellett.
Mégis, hogy is bírták volna ezt csendet és tétlenséget  egy-két hétnél tovább a kaszára, kardra kész falvacskák és városok 
szilaj legényei? Nekirohantak a télnek!

Nem véletlen, hogy a téli ínség ókori pogányai és a keresztyénség hamvazószerda utáni böjtölői azonos időszakban - 
vízkereszttől  hamvazószerdáig, ami a húsvét előtti 47. nap - hasonló módon ünnepeltek; felélték téli készleteiket. Így ez 
az időszak lett  a Farsang idejévé, a mulatságoké, néhol a buja tobzódásé, de mindenképpen az ember azon ünnepévé, 
hogy az elmúlást kicsit legyőzte.

Tavaszváró-téltemető, így jellemzik gyakran azt a három napot, ami a farsang utolsó része, a karnevál, a farsang farka. 
Számos helyen ünneplik a világon, híres helyszínei; Rió, Velence, és nálunk Mohács, ami  busójárásként 2012-től hungari-
kumnak számító népszokás, az UNESCO listáján is szerepel. 

Természetesen kialakult az arisztokrácia körében is a hagyománya a farsangnak, álarcos-bál, már Mátyás király idejében mérték-
telen tobzódás és egyéb „úri huncutság” formájában, amint a bécsi és pesti operabál, vagy az Anna-bál, de a polgárság körében is 
elterjedt volt céhes bálok formájában, hiszen a vidámság mindenkié. Így lehetett aztán batyus-bál és asszonyfarsang, és a farsangi 
álarcos alakoskodásból alakulhatott ki a magyar színjátszás is.

Cibere vajda, akinek neve a böjtös ételeket jelentette, és Konc király harca, amely név a húsokat és bort hívatott jelképezni, egész 
Európában ismert dramatikus játék volt az 1500-as évektől, ahol vízkeresztkor és hamvazószerdán is megütköznek egymással. A 
páncélt ma már a maszk és furcsa öltözetek jelképezik, és nagy dobveréssel, kolompolással telnek az ünnepi napok szalmabábos 
ütközetei, ahol a végén elégetik, mint a telet jelentő, vesztes ellenfelet.

A mi falunkban is hagyománnyá váltak a bálok, óvodáinkban és iskoláinkban még gyermekszívvel ébresztve a hagyomá-
nyt, megtartván színes játékaik egyikének, majdan harsány leányok és szilaj legények.

Solymosi Gábor
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Az edzések időpontjai:  Tisza István utcai ovi keddenként 15.30, Petőfi utcai ovi csütörtökön 15.30, Általános iskola 1-6. 
osztályosoknak szerda 14.00 óra a tornaterem. Szeretettel látok minden érdeklődőt!!     
                   

Gombos Imre 
                                                                                                                                                edző

Tálent SE Mikepércs
A gyerekfociban a stratégia és a taktika ugyan 
nem kap akkora hangsúlyt, mint a felnőttek 
játékában, de sokszor élvezetesebb. A játék ön-
feledtsége mindenekelőtt kell, hogy álljon!

Körülbelül egy éve indult Mikepércsen a gyer-
ekfoci, 8-10 gyerek részvételével. Heti két edzést 
tartottam, egybe volt az összes korosztály. Két 
hónap múlva megnőtt a létszám, így a harminc 
kis focistát két csoportban (U7,U9 egyben és 
U11, U13 egyben) foglalkoztattam, figyelembe 
véve az életkorukat. Ekkor jött a Tálent SE (de-
breceni egyesület) megkeresése, felkérése, hogy 
induljunk az egyesület színeiben, ezért választot-
tuk ezt a nevet. Kaptunk tőlük támogatásként 
labdát, nevezést és a Mikepércsi Hunyadi János 
Általános Iskola tornatermének bérlését. Az idő 
múlásával tovább bővült kis csapatunk, még többen lettünk. A nagy gyereklétszám lehetővé tette, hogy korosztályok szerint 
focizhassanak. Hiszen mást tud egy 4-5 éves, mint egy 11-12 éves gyerek és mást is kell tanítani neki. 

Csoportok:
U7:  5-6 éves kisfiúkból, kislányokból áll. Kb. 10-12 fő
 Fő célom a játék megszerettetése, a fegyelem és a csapatszellem kiépítése.
 Alapvető technikai elemek megismertetése: labdavezetés, labdamegállítás, átvétel, passzolás.
 4 Bozsik tornán vettünk részt a tavalyi évben.
 3-3 felállásban játszanak.
U9: 7-8 éves gyerekek. Kb. 15 fő
 Fő feladatom a csapatjáték megszerettetése és a csapatépítés.
 4+1-ben játszanak: kapus, 2 védő, 2 támadó felállásban.
 4 Bozsik tornán vettünk részt.
U11: 9-10 éves korosztály. Kb. 15 fő
  Itt már összjátékok vannak; támadás, védekezés, szélső játékok stb. A gyerekek érzik a meccsek tétjét és hangsúlyát.
  6+1 felállás: kapus, 2 támadó, 1 középpályás, 3 védő
 Nyáron hajdúnánási tornán vettünk részt.
 Majd edzőmeccsek következtek Berettyóújfalu és Püspökladány ellen.
 Nagyvárad elleni edzőmeccs.
 5 Bozsik tornán vettünk részt.
 Nemzetközi Mikulás kupán voltunk, ahol olyan ellenfelekkel játszhattunk, mint Csepel, 3. kerület, Balmazújváros.
 Decemberben újra hajdúnánási tornán szerepelhettünk, ahol a házigazdán kívül Nyíregyháza és Miskolc ellen is   
 focizhattunk.
 Januárban újra Bozsik teremfoci volt.
U13:       11-12 éves gyerekek. Kb. 13 fő
 Ez már a nagypálya előhírnöke.
 Távolsági passzok, rövid passzok gyakorlása.
 Berettyóújfalu, Püspökladány, Nagyvárad, Loki Focisuli elleni mérkőzéseken vettünk részt.
 5 Bozsik tornán szerepeltünk.
 Nemzetközi Mikulás kupán voltunk.
A jövőben szeretnénk továbbra is részt venni a Bozsik programon és minél több meghívásos tornán. Szeretném minél több gyerekkel 
megszerettetni a focit.



 23.

Adventi kiállítás a 
mikepércsi alkotók műveiből
Az adventi időszak kezdeteként településünk kreatív alkotói 
mutathatták be munkáikat a 15. alkalommal megrendezett 
Adventi Kiállításon december 7-én a Wass Albert Közös-
ségi Házban. Az eseményen grafikák és festmények mellett 
szőtteseket, gyöngyfűzéseket és kerámiákat is megcsodálhat-
tak a résztvevők. A kiállításon Borsóné Ágnes, Fehér Csaba, 
Fekete Erzsébet, Lénárt Edina, Solymosi Gábor, Solymosi 
Márk, Solymosi Mór, Tele Gábor festményeikkel, Gali Kata-
lin grafikáival, Dr. Molnárné Ötvös Tünde kerámiáival, Berta 
István öntöttvas kályhájával, Balogh Tibor fotóival, Cecéné 
Nagy Tímea, Kelemen Éva ékszereivel, Kalmárné Győrfi Esz-
ter csipkéivel, Csengeri Lajosné, Csonka Lászlóné, Tahóczki 
Sándorné hímzéseivel, valamint Bakk Gyuláné, Tóth Imréné 
kézműves ajándék készítő alkotásaikkal vettek részt.

A kiállítást Jantyik Zsolt, a Debreceni Művelődési Központ 
igazgatója nyitotta meg, aki köszöntőjében elmondta, rend-
kívül fontos számára a kiállítás és Mikepércs is, mivel 15 éve a 
Művelődési Ház vezetőjeként aktívan közreműködött az első 
kiállítás megszervezésében. Továbbá örömmel látja, hogy a 
rendezvény hagyománnyá nőtte ki magát, hiszen évről évre 
új alkotók is csatlakoznak a kiállítókhoz, ezzel biztosítva a 
rendezvény fennmaradását a jövőben is. Hangsúlyozta azt is, 
hogy szükség van a kultúrának olyan helyekre, ahol az em-
berek közösséggé tudnak kovácsolódni és mivel Mikepércs 
népessége egyre növekszik, részben a Civis Város és a Déli 
Ipari Park közelsége miatt, szeretné, ha Mikepércs tevékeny 
és aktív maradna, mint ahogy azt 15 éve megismerte.

A kiállítás ötletgazdája Fekete Erzsébet, azzal a céllal szervezte 
meg az első tárlatot, hogy a település keramikusai és festői 
bemutathassák alkotásaikat. A mostani kiállításra nemcsak 
szervezőként, hanem mint kiállító is érkezett.
                                                                                            Dienes Zoltán
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Petőfi u. 67. (a Posta mellett). Tel.: 06-52/803-188, 
E-mail: iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva: hétfő-péntek: 8.00-18.00, szombat: 9.00-12.00

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

Klubfoglalkozások:
Nyugdíjas Klub: hétfőnként 9.00-11.00 óráig
Hímzőkör: szerdánként 14.00-16.00 óráig
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00 órától
Falugazdász fogadóóra: minden pénteken 9.00-16.00 óráig. 

Bababörze
Kedves Mikepércsi Szülők! Örömünkre szolgál, hogy idén is folytatjuk 
a Mikepércsi Bababörzét. A következő alkalom február 16-án 9.00 – 
11.00 óráig lesz a Kató iskolában (Szabadság tér 4.)  az Önkormányzat 
és a Mikepércsi Anyukák szervezésben.

Lehetőség lesz a babaholmik, gyermekruhák, játékok és kiegészítők egymás 
közötti cseréjére és eladására.
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Asztalfoglalás: 
Kovács Andrea 70/375-0428

Szeretettel várunk mindenkit!

Településünk újabb 
elismerésben részesült
A Virágos Magyarország versenyt 2018-ban a Mag-
yar Turisztikai Ügynökség és a Virágos Magyarország 
Környezetszépítő Verseny Szervező Bizottsága 25. alka-
lommal rendezte meg. A tavalyi évben is jelentkezett Mike-
pércs a versenyre, amelyben átlagosan évente közel 300 
hazai település vesz részt. A verseny céljai közt szerepel 
a virágosítás és a környezetszépítés a településeken, vala-
mint az életminőség javulása és a turisztika fellendülése. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség elismerését fejezte ki a 2018. 
évi Virágos Magyarország Környezetszépítő verseny során a 
településünk számára a szépen felújított játszóterünkért.

                                                                     Kovács Andrea 
önkormányzati munkatárs
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Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár
4271 Mikepércs, Óvoda u. 4.
E-mail cím: konyvtar@mikepercs.hu,
mikepercs.konyvtar@gmail.com
Honlap: www.mikepercs/hu/hu/konyvtar
Elektronikus katalógus: http://hunteka.asp.hunteka.hu/mikepercs
Tel.: 06/20-2460968
                   
Figyelem!
A Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtárban 2019 januárjától két új szolgáltatást nyújtunk olvasóink számára. 2019. január 14-én 
csatlakoztunk a NAVA-pontokhoz (Nemzetközi Audiovizuális Archívum). Ennek keretében elindítottuk a KönyvtárMozi szolgál-
tatásunkat.

Mi a KönyvtárMozi? 
A KönyvtárMozi = könyvtári szolgáltatás, melynek célja a kistelepüléseken élő lakosság zárt körben való, klubszerűen működő 
hálózatba való bekapcsolása, kultúrkincseinkből válogatott filmek vetítése keretében. A KönyvtárMozi helyszínének mind-
egyike NAVA-pontként van regisztrálva. A NAVA-ponton keresztül letöltött 
filmeket elérjük, kivetítjük, nem nyilvános hozzáféréssel, hanem zárt körben 
vetítjük, a kulturális alapellátás részeként működtetve a szolgáltatást. A NAVA 
gyűjteményei a törvényi előírásoknak megfelelően nyilvános szolgáltatásokat 
nyújtó könyvtárakból, iskolai oktatás célját szolgáló intézményekből, muzeális 
intézményekből, levéltárakból, valamint kép-és hangarchívumokból érhetők 
el szabadon.  A NAVA-pontok tehát oktatási, könyvtári, múzeumi intézmé-
nyekben található számítógépes terminálok, ahol a NAVA archívuma nem 
csak kereshető, hanem a benne található műsorok a szerzői jogi törvényekkel 
összhangban meg is tekinthetők.

A KönyvtárMozi célja:
• kulturális alapellátás támogatása és megteremtése
• ennek részeként a magyar filmkultúra alapvető értékeinek    
   hozzáférhetővé tétele
• közösségépítő szerep, közösségi élmény nyújtásával
• klasszikus alkotások elérhetővé tétele
A KönyvtárMozi programjain részt vehet mindenki, aki érvényes olvasójegye mellett KönyvtárMozi tagsági kártyával is ren-
delkezik.
A KönyvtárMozi kínálatát azok a filmek jelentik, amelyeket az együttműködő felek saját filmkészletükből ajánlanak fel el-
lenszolgáltatás nélkül. A vetítés kizárólag az adott könyvtár Nava-pontján történhet az arra illetékes regisztrált személy 
közreműködésével. Kizárólag a KönyvtárMozi oldalon elérhető filmekből lehet vetíteni.

A filmek listája elérhető a www.konyvtarmozi oldalon.

A vetítésekre várjuk baráti társaságok, nyugdíjas csoportok, alkotó csoportok, egyéb kulturális és intézményi csoportok, munka-
helyi kollektívák, civil szervezetek, iskolai, óvodai csoportok jelentkezését. Ezekre az alkalmakra a film indítása előtt fél órával 
kell bejelentkezni a +36/20-2460968-as telefonszámon, hogy a termet időben elő tudjuk készíteni és a választott filmet be tudjuk 
regisztrálni. Az előadásokról a regisztrált film vetítésének feltételeként minden alkalommal 3 fotó készül, mely feltöltésre kerül a 
KönyvtárMozi oldalra.

A vetítések gyakorisága: Havonta minimum egy alkalom, illetve igény szerint több is tartható. Lehetőség van iskolai csoportok, 
osztályok számára a tananyag bővítéseként különböző ismeretterjesztő filmek, kötelező olvasmányok, történelmi filmek, egyéb 
tudományos filmek megtekintésére is. Ezek vetítése előzetes bejelentés alapján történhet délelőtt, rendhagyó tanórák keretében is.

Másik új szolgáltatásunk a szerdánként 13.00-16.30 óra között a TársasKlub, melynek keretében különböző társas-
játékokat lehet kipróbálni, játszani. Ezekre az alkalmakra a kisgyermekes családokat, baráti társaságokat is szívesen 
várjuk!

A Főnix Könyvműhely „Olvasni jó!” pályázatán részt vevő  olvasóinkat e-mailben értesítjük az első forduló eredményeiről, 
és ugyancsak ekképpen  kapják meg  a  következő forduló választható olvasmányait is.  
A fenti elérhetőségeink bármelyikén lehet a kölcsönzött könyvekre hosszabbítást kérni, előjegyzést felvetetni, illetve 
könyvtárközi kéréseket kezdeményezni.

Kovácsné Diós Emese
                                                                                                                                                                                                     könyvtáros
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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 Lajos  Olvasó-szerkesztő: Molnár Kinga  . Fotó: Zahorján Mária . Nyomdai munkák: Villjav Kft.

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

A Tükörben eddig is volt lehetőség arra, hogy a vállalkozók fizetett 
hirdetésekben jelenhessenek meg, ugyanakkor szükség van rá, hogy 
az Önkormányzat ingyenes felülettel is segítse a települési vállalkozók, 
szolgáltatást nyújtók tevékenységét. A jövőben ezért lehetőséget bizto-
sítunk a rövid, fotóval illusztrált bemutatkozásra. A vállalkozók, vál-
lalkozások kiválasztása önkéntes jelentkezés, illetve a szerkesztőség 
általi kiválasztás útján történik, ezért várjuk a szerkesztőséghez be-
nyújtott rövid leírásokat és a tevékenységet illusztráló fotókat. Célunk a 
mikepércsi vállalkozások megismertetése a településen élőkkel, annak 
érdekében, hogy összehozzuk a keresletet a kínálattal, a szolgáltatást a 
vevőkkel. Éljenek a lehetőséggel, hogy segíthessünk!
E havi lapszámunkban a Lara kiskuckó mutatkozik be.

Lara kiskuckó új babaruhák és bizományi üzlet

Hogyan is alakult meg ez a kiskuckó? Párommal, Janóval ellhatároztuk, 
hogy valamit közösen szeretnénk csinálni. Sokat gondolkodtunk rajta, 
mi is legyen az. 
Van egy tündéri kis unokám,  ő adta az ihletet, hogy legyen egy bababolt 
ez a közös lépés az életünkben. A név kiválasztása is egyértelmű volt, 
hiszen milyen más nevet is adhattunk volna az üzletnek, róla kapta a 
Lara nevet.  A kínálatunkban minden megtalálható, ami a babaváráshoz, 
babaápoláshoz szükséges. Pelenkák, rágókák, cumik,  cumisüvegek, 
fejlesztő játékok, ruhák  és még sok-sok más is.
Tovább vittük gondolatainkat, hogy a gyerekek kinövik a ruhákat, 
megunják játékaikat, és sokszor ezek már csak helyet foglalnak a csalá-
doknál. Hogy megkönnyebbítsük az anyukák dolgát, elhatároztuk, hogy 
elkezdjük a bizományos értékesítést is. Hozzánk bizalommal hozhatják, 
amit el szeretnének adni. 2018.  december 1-én nyitottuk meg boltunkat, 
ami a Petőfi u. 70. szám alatt található. Azóta egyre többen térnek be 
hozzánk ki vásárolni, ki nézelődni, ki a bizományos holmikkal. Igyek-
szünk folyamatos újdonságokat is csempészni a kínálatunkhoz. Egyik 
termékünk, amit egyre többen kedvelnek és kitűnő ajándék babák 
számára, az a pelenkatorta. A  farsangi szezon közeledtével már jelmezek 
is kaphatóak. Mindenkit szeretettel vár Gyöngyi, Janó és a Lara kiskuckó.  
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Ács és kőműves munkát vállalok 
rövid határidővel. Tel.: 70/333-5510

Háztartási és ipari varrógépek ja-
vítása garanciával. Hiba megál-
lapítás, árajánlat ingyenes! Szervi-
zelt táskavarrógépek folyamatosan 
kaphatók. Ollók élezését vállalom. 
Érdeklődni: Dandé István, Mike-
pércs, Dózsa György utca 18., 06-
52/387-384 vagy 06-20/929-2710

Vízszerelést, javítást, karbantartást, 
illetve kerti tó építését, gondozását 
vállalom! 30/857-2595

 LARA KISKUCKÓ AJÁNLATA

Disney cumisüveg: 950 Ft
Minőségi pelenkák: 45 Ft-tól

Hosszú ujjú body: 950 Ft
Minőségi pamut gyermek zokni: 250 Ft

Fürdető kád: 2300 Ft-től
Játék cumi: 350 Ft

Jelmezek: 1000 Ft-tól
Továbbá minőségi bébi együttesek, pelenkázó lapok, 
tanulópoharak, kifogók, takarók, játéktároló dobozok, 
játékok, etető cumik, pihenőszék, mellszívó, orrszívók 

és egyéb kellékek. 
Cím: Mikepércs, Petőfi u 70. 

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Szombat 8.00-13.00 

Telefonszám:
70/426-1892
30/897-3491

Angol nyelvoktatást, felzárkózta-
tást, korrepetálást vállalok! 1500 
Ft/óra. Egyeztetés telefonon: 
20/5203329

Fehér bor van eladó. 
Érd.: Nagyváradi u. 10. 

Hűtőgépek javítása, adásvétele 
garanciával, 12 hónapra. Használt 
hűtők eladása garanciával.
Érdeklődni: Fene Imre 52/ 398-
405, 20/ 964-8222

Energiatanúsítvány készítése 
tapasztalt helyi szakembertől 
rövid határidőre, olcsón. 
Tel.: 30/ 429- 9064

Mikepércs, Petőfi u. 72. alatti 
ingatlanom (családi ház + 45 nm 
szuterénlakás + 2 aknás ipari 
garázs + különálló üzlethelyiség) 
eladó vagy kiadó. 
Érd.: 70/778-6917

Gyümölcs- és szőlőmetszést vál-
lalok. Érd.: 70/459-7518

Lakodalmi kölcsönzés!

Sátor, asztal, teríték, lóca és mo-
bil hűtőkamra bérlése. 
Érd.: 30/434-7968

Sürgősen albérletet keresünk 
Mikepércsen.  Érd.: 30/428-3076
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Rákóczi-tölgy /Ezeréves Tölgy/
Mikepércs


