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KÖSZÖNTŐ

A decemberi ünnepek, majd az újév kezdés kedves fáradtsága 
után ismét tollat, illetve billentyűzetet ragadtunk, hogy beszá-
moljunk településünk eseményeiről a Mikepércsi Tükör legú-
jabb, februári lapszámában. 

Az intézményeink túl vannak a gyerekek, a családok számára 
is a legnagyobb ünnepnek számító karácsonyon, fenyőfa állí-
táson, ajándékozáson. A település adventi eseménnyel, kiál-
lítással, vásárral, közös énekléssel ünnepelte e fontos ünnepet 
az adomány karácsonyfa körül a település Főterén. A fényképes 
beszámolók visszaidézik december áldott hangulatát. A decem-
ber az adománygyűjtésről, az adományozásról is szól, ebben 
az évben is sokan csatlakoztak a kezdeményezésekhez, hogy 
segíthessenek azoknak, akik szükséget éreznek. A civil közös-
ségeink is kivették részüket a csomagok összeállításából, nagy 
segítségére voltak az Önkormányzatnak. Az Őszidő megtartotta 
év végi találkozóját, ami jó hangulatú évértékelésbe csapott át. A 
Bazsarózsának is jól sikerültek az év utolsó hónapjai, amelyről 
büszkén számolnak be. 50 éves házassági évfordulót ünneplő 
párt is köszönthettek az Önkormányzat vezetői. Nagy büszkesé-
günk Szabados Máté, aki tánctudásával mindenkit elvarázsolt. 
Gratulálunk a Fölszállott a Páva vetélkedőben elért sikereihez, a 
Hajdú Táncegyüttes sikeréhez! 

Bár a december inkább az ünnepről, a pihenésről, a családról 
szól, az Önkormányzatnál ekkor sem állt meg a munka, tes-
tületi ülés, közmeghallgatás is zajlott, amelyekről részletesen 
olvashatnak lapszámunkban. Januárban településünk adott 
otthont a járási polgármesterek találkozójának, amely fontos 
megállapodásokkal zárult. Januárban állítják össze a 2020-as 
évre vonatkozó startmunka programot, amelyről részleteket is 
elárulunk. A Déli Ipari Parkban már javában zajlanak az épít-
kezések, újabb gyárak, csarnokok nőnek ki a földből, további 
munkalehetőséget biztosítva a Mikepércsen élőknek is.

Biztosan többen hiányolták januárban a Böngésző megjelenését. 
Az Önkormányzat és a szerkesztőség közös döntése értelmében 
a jövőben ezt a kommunikációs csatornát más váltja majd fel, 
amelynek kidolgozása jelenleg is folyamatban van. A kor ki-
hívásainak megfelelően a település hivatalos honlapja, facebook 
oldala, de leginkább a település applikációja fogja átvenni a he-
lyét. 

A következő hetekben, hónapokban két bál is szerveződik az in-
tézményeink által, amelyre szeretettel várják a táncolni vágyó 
párokat, társaságokat, az intézményekbe járó gyerekek szüleit. 
Természetesen az eseményekről a következő lapszámunkban is 
beszámolunk. Addig is kellemes olvasást kívánunk Mindenki-
nek! 

A Mikepércsi Tükör szerkesztői  3.
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Közmeghallgatással zárta a tavalyi évet a Képviselő-testület

Kiválasztotta a Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző új 
közszolgáltatót, emellett a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás módosítását tárgyalták 
meg a képviselők. 

A testület a közmeghallgatás keretében egy lakossági petícióról is tárgyalt, amelyet 61 mikepércsi polgár írt alá. 
A petícióban a polgárok az Önkormányzat és a Képviselő-testület segítségét kérték a Nánássy József utcában a 
Mike Sándor tulajdonában álló, engedély nélkül működtetett szociális otthon megszüntetéséhez. Polgármester 
úr azonnali vizsgálatot kezdeményezett az ügyben, továbbá a Képviselő-testület és a jelen lévő polgárok arra 
kérték a képviselőt, hogy mihamarabb hívjon össze egy lakossági fórumot és nyújtson tájékoztatást a jelenlegi 
és a tervezett tevékenységéről.

Volt érdeklődés a kerékpárút beruházásról. Polgármester úr tájékoztatásában elmondta, hogy a korábbi köz-
beszerzési eljárást az ajánlattevő vállalkozó alkalmatlanná válása miatt kellett eredménytelennek nyilvánítani, 
amelyet követően haladéktalanul megkezdődött az új nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése. 
Kérdés érkezett még többek között a kóborkutyák okozta helyzettel és az ivóvíz időszakos kellemetlen szag-
hatásával kapcsolatban a képviselőkhöz. A kóborkutyákkal kapcsolatban Polgármester úr elmondta, hogy az 
Önkormányzat  a helyi állatbarátok segítségével prevenciós programot dolgoz ki a probléma megoldására, a he-
lyes állattartás szabályainak minden állattartóval történő megismertetésére. A Jegyző elmondta, hogy a legtöbb 
problémát az okozza, hogy az állattartók egy része nincs tisztában az állattartás szabályaival, az ebtartáshoz 
kapcsolódó kötelezettségekkel.  

A felvetett, ivóvizet érintő kérdésre Karácsony Antal műszaki ügyekért felelős tanácsnok adott választ. El-
mondta, hogy folyamatos kapcsolatot tart fenn az Önkormányzat az ivóvíz szolgáltató Debreceni Vízmű Zrt-vel 
az ivóvíz minőségének javítása érdekében. A Vízmű infrastrukturális fejlesztésekkel és gyakoribb mosatások-
kal igyekszik folyamatosan javítani az ivóvíz minőségét.

A következő közmeghallgatás várhatóan ismét decemberben kerül majd megtartásra, amelynek pontos 
időpontjáról értesíteni fogjuk a polgárokat. Mindenkit bátorítunk, hogy minél többen vegyenek részt rajta!

Dienes Zoltán
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Engedély nélkül működtetett idősotthon miatt indult lakossági aláírásgyűjtés

A Képviselő-testület december 20-án értesült a Nánássy József utcában Mike Sándor által engedély nélkül 
hónapok óta működtetett idősek otthonáról. Az otthon bezáratásához segítséget kérő petíciót 61 környéken élő 
polgár írta alá, akik többek között azt sérelmezték, hogy semmilyen információt nem kaptak az eddig falusi 
szálláshelyként működtetett – uniós forrásból épített épületben folyó – tevékenységekről.
Mivel az Önkormányzatnak nincsen hatásköre az ügyre vonatkozóan, így 2019. december 23-án sűrgősséggel, 
levélben kérte Polgármester úr a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal intézkedését az otthonban lévő ellátot-
tak és a környéken élők védelme érdekében.

Rácz Róbert Kormánymegbízott úr 2020. január 22-én kelt levelében arról tájékoztatta az Önkormányzatot, 
hogy a Kormányhivatal hatósági eljárást indított a szociális szolgáltatás ügyében, a beadványt megküldte a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal részére is. Továbbá tájékoztatást adtak ar-
ról, hogy a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 92/K. § (1) bekezdése szerint 
szociális szolgáltatást a jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén bármely fenntartó biztosíthat, ha az 
általa fenntartott szociális szolgáltató, szociális intézmény véglegessé vált döntéssel be van jegyezve a szol-
gáltatói nyilvántartásba. Azonban a szolgáltatói nyilvántartás adatai jelenleg nem tartalmaznak bejegyzést arra 
vonatkozóan, hogy a Mikepércs, Nánássy József utca 13. szám alatt szociális szolgáltatást nyújtanak, az „ott-
hon” nem rendelkezik engedéllyel.

A hatósági eljárás során 2020. január 10. napján a megjelölt címen előzetes bejelentés nélküli rendkívü-
li ellenőrzést tartottak. Az ügyben további bizonyítékok beszerzése indokolt, ezért az eljárás eredményéről 
később adnak tájékoztatást. 

Dienes Zoltán
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Hamarosan új ifjúsági közösségi szintér nyílik a Közösségi Házban

Az Önkormányzat elsődleges feladatának tartja az ifjúság támoga-
tását, a fiatalok testi és szellemi fejlődését, a közösségi kapcsola-
tok erősítése érdekében új ifjúsági színterek létrehozását. Új szol-
gáltatásként hamarosan társasjátékos klubfoglalkozások indulnak 
a Közösségi Házban, ahová szeretettel várnak a szervezők minden 
kedves érdeklődőt. 

Természetesen fontos, hogy az Önkormányzat lépést tudjon tar-
tani a modern kor vívmányaival és szolgáltatásaival, követni 
tudja a fiatalok megváltozott érdeklődését. 8-10 évvel ezelőtt még a közösségi internetelérési lehetőség volt a 
legvonzóbb a fiatalok körében, a mai okostelefonok világában ezen szolgáltatást szinte már senki sem veszi 
igénybe. Megnőtt viszont az igény a számítógépes játékok iránt. A meglévő szolgáltatások bővítése érdekében 
hamarosan nagyképernyős monitorok, X-BOX konzolok, valamint videójátékok kerülnek beszerzésre.
       A szolgáltatás indulásáról a későbbiekben részletesen is beszámolunk. 

Tímár Zoltán polgármester

Két programmal folytatódik a Startmunka 
Mintaprogram a 2020-as esztendőben

2019-ben még három programot sikerült az Önkormányzat-
nak elindítania, a kedvező munkaerőpiaci körülmények, a ja-
vuló foglalkoztatottság miatt azonban ez idén a programok 
száma kettőre csökken. Tovább folytatódik a mezőgazdasági 
mintaprogram, amelynek keretében elsősorban az Étkező-
konyha kiszolgálása érdekében kerül sor zöldségtermesz-
tésre, valamint zöldségfeldolgozásra. A programban meg-
termelt zöldségek, azon túlmenően, hogy jó minőségűek 
és egészségesek, jelentős megtakarítást is eredményeznek, 
hiszen a zöldségek többségét önköltségi áron tudja a konyha 
beszerezni. A másik program a közúti karbantartási prog-
ram, amelynek elsődleges célja a meglévő úthálózat kisebb 
hibáinak kijavítása, a szükséges állagmegóvó karbantartások 
elvégzése. A programok azon túlmenően hogy foglalkozta-
tási lehetőséget biztosítanak, értékteremtő jellegük révén 
hozzájárulnak településünk további fejlődéséhez.
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Polgármesterek találkozója Mikepércsen
Bodnár Szabolcs, Derecske új Polgármestere tavaly októ-
beri megválasztását követően egyik első intézkedéseként 
találkozóra hívta a Derecskei Járás településvezetőit. 
Az összejövetel célja egymás jobb megismerése és a 
térség helyzetének, terveinek áttekintése volt. A derecs-
kei találkozó sikeresnek és hatékonynak bizonyult, így 
a településvezetők, egyetértve a derecskei polgármester 
eredeti elképzelésével, úgy döntöttek,  váljanak rendsze-
ressé ezek a személyes eszmecserék.

A második találkozó helyszíne Hajdúbagos volt, a har-
madiké január 29-én Mikepércs. Tímár Zoltán Pol-
gármesterünk köszöntőjében elmondta, nagyon örül an-
nak, hogy Derecske vezetője felvállalta ezt a koordináló, 
összetartó szerepet, hiszen Mikepércsnek is alapvető érde-
ke a járási székhely fejlődése, a járást alkotó tizenhárom 
település közötti együttműködés erősítése.  Az összejöve-
telek egyik deklarált célja egymás lakókörnyezetének, 
helyzetének mélyebb megismerése. Házigazdaként Pol-
gármester úr e gondolat szellemében mutatta be a Mike-
pércs múltját, helyzetét és a járás harmadik legnagyobb 
lélekszámú településeként a közeljövőt érintő elképzelé-
seit a teljes létszámban megjelent településvezetőknek.  

A polgármesterek  mikepércsi találkozójának következő 
részében az egész térséget érintő, közös megoldást 
igénylő aktuális problémák kerültek szóba, köztük a zöld 
hulladék elhelyezésével kapcsolatos nehézségek és egy 
járási hatókörű kutyamenhely kialakításának szükséges-
sége is.

A jelenlévő polgármesterek egyetértettek abban is, hogy 
a jelenlegi köztisztviselői bér nem csak a versenyszfé-
rához, de  a kormánytisztviselői illetményekhez mérten 
is megalázóan alacsony volta az elsődleges oka az általuk 
vezetett önkormányzatok kínzó szakemberhiányának, és 
úgy döntöttek, együttes fellépéssel sürgetik meg a tart-
hatatlan helyzet megváltoztatását, hiszen, miként Derecs-
ke Polgármestere megfogalmazta: “Sokkal hatékonyabb, 
ha nem egyetlen polgármester jelzi a problémákat az il-
letékes kormányzati szint felé, hanem tizenhárom, együtt. 
Ráadásul ez a tizenhárom településvezető közel negyven-
háromezer embert képvisel.”
Tímár Zoltán Polgármester zárszavában elmondta, örül, hogy egy hasznos és eredményes találkozónak adhatott 
otthont Mikepércs és különösen hálás azért, hogy a járás mindegyik településvezetője jelen volt a tanácskozá-
son, jelezve ezzel is a járásunkat alkotó 13 település összetartozását.

A Derecskei Járás polgármesterei által az általuk vezetett települések közös fejlődése érdekében felvállalt  
példaértékű együttműködés februárban Tépén folytatódik.

Dienes Zoltán  7.
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Február 7-én tartotta az év első ülését a Képviselő-testület, ahol a fogászati praxisról is dön-
tés született

A Képviselő-testület első napirendi pontként tárgyalta, hogy Dr. Orémusz György fogorvos a Mikepércs, Óvoda u. 
5. sz. alatti, területi ellátási kötelezettséggel működtetett fogászati praxis működtetési jogát eladta Dr. Antal Zsu-
zsa fogorvos részére, amely okán kérte, hogy 
az Önkormányzat az új jogosulttal kössön fe-
ladat-ellátási szerződést a település fogászati 
feladatellátására vonatkozóan. 

A képviselő-testület az Állami Egészségü-
gyi Ellátó Központ támogató véleményének 
megérkezését követően úgy határozott, hogy 
2020. május 1-től végleges feladat-ellátási 
szerződést köt Dr. Antal Zsuzsa fogorvossal a 
fogászati ellátás jövőbeni biztosítására.

Másik fontos napirend keretében került sor az 
Önkormányzat és intézményei 2020. évi költ-
ségvetésének első körös megvitatására. A Tes-
tület a végleges költségvetést várhatóan 2020. 
március 13-án fogja elfogadni.  

A Testület döntött továbbá az Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról, amelyet a Közbeszerzési törvény módosulása indokolt, valamint 
elfogadta a 2020. évi munkatervét, amelyben rögzítésre kerültek a tervezett testületi ülések időpontjai.

Egyebekben döntöttek a képviselők az óvodavezetői pályázat ismételt, valamint a Wass Albert Közösségi Ház és 
Könyvtár időközben megüresedett intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó új pályázat kiírásáról. 
Az intézmények vezetésével kapcsolatos teendőket a pályázatok elbírálásáig Rácz Gabriella óvodavezető-helyettes 
és Kovácsné Diós Emese kinevezett intézményvezető helyettes továbbra is ellátják.   

A Jegyző tájékoztatta továbbá a Képviselő-testületet, hogy a HBM-i Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztálya eljárást indított a Mike Sándor által illegálisan működtetett időseket ellátó intézmény ügyében.

Vida Gáborné
aljegyző
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ÚJ ÉPÜLETBEN A POLGÁRMESTERI HIVATALLogisztikai üzem és buszgyár is épül a Déli Ipari Parkban

A dehir.hu oldal számolt be arról, hogy 
a KRONES átadását követően elkezd-
ték építeni a Mikepércs közigazgatási 
határához közeli Debreceni Déli Ipari 
Parkban a német Deufol vállalat cso-
magoló és logisztikai üzemét, amely 
120 új munkahelyet teremt majd a Deb-
recenben és a környékbeli települé-
seken élőknek, így a Mikepércsieknek 
is. A napokban elkezdték a helyükre 
állítani az üzem szerkezeti elemeit. 
Az épülő csarnok az egyik legmoder-
nebb európai csomagoló- és logisztikai 
üzemnek ad helyet, amely innen nyújt-
ja majd szolgáltatásait a magyar és a 
román piac számára.

A fejlesztés első építési szakaszában két négyezer négyzetméteres gyártó- és raktárcsarnok és irodahelyiség 
épül, ezen kívül pedig 30 ezer négyzetméteren burkolt, nyitott területet is kialakítanak.
Ez utóbbi helyen csomagolt árukat és nyersanyagokat tárolnak majd. Az első építési szakasszal a tervek szerint 
2020 második negyedévében végeznek. A következő bővítés során újabb csarnokokat építenek és további nyi-
tott terekkel bővítik a területet.
A Deufol a saját honlapján már hirdeti debreceni állásait magyar és német nyelven. 
A Déli Ipari Parkban a Krones üzeme már működik, a Vitesco Technologies gyára szinte kész.  A buszgyárat 
építő ITK Holding is megvásárolta már azt a területet, ahol megépülhet az üzemcsarnoka.   

Forrás: dehir.hu

Csokoládét gyűjtöttünk a beteg gyermekek számára

Decemberben a karácsony közeledtével mindany-
nyiunk szívében erősebben él a szeretet. Ilyenkor jó 
érzéssel tölt el bennünket, ha részt vehetünk mások 
életének megsegítésében. Idén újra részt vettünk 
a Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 
jótékonysági csokoládé gyűjtésében. Örömmel ad-
tuk át a sok édességet, amit a helyi bölcsődében, az 
óvodában és az iskolában gyűjtöttek össze a gyerme-
kek, valamint a polgármesteri 
hivatalban is részt vettünk 
ebben az önzetlen megmozdu-
lásban.

Szerettük volna az ajándéka-
inkkal, jókívánságainkkal 
szebbé tenni az ünnepeket 
számukra, és ezzel erőt adni a 
gyógyulásukhoz. 

Kovács Andrea
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Újra közösen tettünk egy nemes célért

Decemberben ismét részt vettünk a Dorkász Szolgálat Kék Vödör 
tartósélelmiszer gyűjtésében, amivel rászoruló családoknak 
nyújthattunk segítséget. Településünk a gyűjtéssel segíthetett a 
mindennapokat is nehezen megélő családoknak. A számunkra apró 
felajánlás valakinek nagy örömet okoz, és együtt, közösen sok em-
ber számára nyújthatunk támogatást.

A gyűjtésben részt vettek:

Mikepércsi Polgármesteri Hivatal
Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár
Napsugár Bölcsőde
Csodavár Óvoda
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és AMI
Full Diszkont
Hajdú-Coop Zrt.
Rózsás Élelmiszerbolt
Sugár Csemege

Köszönjük a gyűjtőpontoknak a segítséget és minden felajánlónak 
a támogatást, amit a rászoruló családoknak biztosítottak. 

Kovács Andrea

Az Őszidő Egyesület segítségével készültek az önkormányzati karácsonyi csomagok. 
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TÜKÖRÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az ünnepi hangulathoz járultunk hozzá a Kenézy Kórházban

Önkormányzatunk részéről szaloncukorral, kosárkák-
kal és egy adventi koszorúval segítettük a Debreceni 
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház betegei 
számára szebbé tenni az ünnepeket. Irinyi Beáta, a 
szociális csoport vezetője örömmel fogadta idén is a 
felajánlásunkat és boldogan mesélt arról, hogy meny-
nyire örülnek a betegek az édességnek.  A felaján-
lás mind a fekvő-és a járóbetegek számára egyaránt 
meglepetés volt a „Mikulástól”.

Kovács Andrea

Betlehemi láng Mikepércsen

Betlehemben, a Születés templomában meggyújtott láng 
hazánkba is megérkezett és a hosszú útja végén Gödöllőn 
mi is átvettük, hogy elhozhassuk településünkre a béke 
lángját. Tímár Zoltán polgármester úr adta át a lángot az 
intézményeink vezetőinek a Polgármesteri Hivatal épüle-
tében, amit a Református Egyház ünnepi istentisztelete 
után, az arra látogatók is átvehettek. 

Kovács Andrea
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ÚJSZÜLÖTTEK

Makó Mária 2019.06.02.

Oláh-Zelenák Lili  2019.06.08.  

Peni Hanna 2019.06.11.

Budai Bella 2019.06.27.

Gyöngy Hunor 2019.07.07.

Tömöri Benett 2019.07.26.

Nemes Szabolcs 2019.08.14.

Ferreiro Péter András 2019.08.16. 

Varga Jázmin 2019.08.21.

Szakál Kincső 2019.08.22.

Horváth Kolos László 2019.08.30.

Balogh Dániel 2019.09.04. 

Illés Huba 2019.09.08.

Rostás Noel 2019.09.10.

Hárnási Ádám 2019.09.10.

Szabó Panna 2019.09.15.

Erdei Dóra 2019.09.15.

Bertucci-Tar Natalie 2019.09.20. 

Ludányi Bende 2019.09.20.

Kiss Dávid 2019.09.23.

Aleksza Izabella Ibolya 2019.09.23.

Nagy Linda 2019.10.01.

Simon Szabolcs 2019.10.13. 

Szecsődi Levente 2019.10.16.

Nagy Barnabás 2019.10.20.

Károlyi Panka 2019.10.23.

Vezendi Máté Ábel 2019.10.26 .

Kótai Máté 2019.11.05.

Kiss Norbert 2019.11.06.

Silye Gergő 2019.12.19.

Rostás Lajos Benett 2019.12.21.

Czirók Éva   

Zelenák Diána

Tóth Erzsébet  

Veszelovszki Edit

Tóth Enikő  

Csorvás Judit

Fónagy Evelin

Ferreiro German Mária Noelia 

Varga Orsolya 

László Dorottya

Bencze Valéria

Rostás Kinga 

Grecskó Beáta 

Károlyi Dóra

Nagy Noémi

Fehér Ildikó

Dr. Horváth Andrea

Tar Nikolett 

Kiss Réka

Fekete Viktória

Daróczi Ibolya

Albert Nikolett

Váradi Szilvia 

Nagy Dzsenifer

Albert Beáta

Borók Enikő

Kunkli Nóra 

Kimás Gabriella

Geszti Enikő

Dombi Erika

Karácson Laura

Édesanyja neve

Ismét többen lettünk!

Jó egészséget, és hosszú 
boldog életet kívánunk 
Mikepércs legfiatalabb 

polgárainak!

Forrás: 
Baloghné Kádár Katalin. 
Dr. Juhász Istvánné védőnők
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TÜKÖR

Nagy ajándékot kap az élettől az a 
pár, aki megünnepelheti 50. házassági 
évfordulóját.  Félévszázadnyi együtt 
töltött év hosszú idő, amiben min-
den bizonnyal volt szomorúság is a 
számtalan napfényes időszak mel-
lett. Településünk szülöttei, Kovács 
Imre és Gyenge Margit éppen a na-
pokban ünnepelték félévszázados há-
zassági évfordulójukat, s lapunknak 
is szívesen emlékeztek vissza a napra, 
amikor összekötötték életüket és elin-
dultak a közös célok megvalósítása 
felé. Az idős házaspárt aranylako-
dalmuk alkalmából a közelmúltban 
településünk polgármestere, Tímár 
Zoltán, és Kiss Sándorné alpol-
gármester is meglátogatta, hogy sze-
mélyesen is gratuláljanak és átadják 
az Önkormányzat ajándékát a neves 
évforduló alkalmából.

Kovács Imréné Gyenge Margit 1950-
ben született Mikepércsen, s a házaspár férfi tagja is községünkben látott napvilágot 1943-ban. Az idős pár 
megismerkedése a Debreceni Vízműhöz köthető, itt dolgoztak ugyanis mindketten, de a család számos tagja is 
itt találta meg számítását akkoriban. Margit néni elmondása szerint férje 1962-ben gépkocsivezetőként, míg ő 
1968-ban kezdett ott dolgozni a konyhai részlegen. - Itt figyeltünk fel egymásra. Busszal jártam a munkahely-
re, ám Imrének volt egy  motorja, s gyakran felajánlotta, hogy munka után hazahoz, éltem is a lehetőséggel. 
Egy év ismeretség után, 1969. november 29-én hivatalosan is kimondtuk a boldogító igent, azóta kiegyen-
súlyozott, boldog házasságban élünk. Kezdetben a jelenlegi házunk telkét vásároltuk meg, egy év múlva pedig 
elkezdődhetett az alapozás is, 1973-ban költöztünk ide. -  Mesélte Margit néni.  

A házaspártól megtudtuk, az évek során két gyermekük született, 1971-ben Muci, néhány esztendővel később, 
1977-ben pedig egy fiútestvér, Imre aranyozta be a család mindennapjait. Ahogy teltek az évek, a gyerekek 
felnőttek, kirepültek a családi házból, s már három unokával örvendeztették meg a büszke nagyszülőket. - Sze-
rencsés helyzetben vagyunk, mert bár nem itt dolgoznak, mindkét gyermekünk Mikepércsen él, így gyakran 
találkozunk, ez óriási öröm számunkra. - Tette hozzá Margit néni. 

A hosszú, dolgos, munkával eltöltött évtizedeket követően a Kovács házaspár jelenleg megérdemelt nyugdí-
jas éveit tölti. Kezdetben hiányzott számukra a pörgés, a kollégákkal töltött idő, ám ezt felváltották az otthoni 
teendők, a család összetartása. Szabadidejében Margit néni gyakran látogatja a temetőben már nem élő szüleit, 
testvéreit, hozzátartozóit. Imre bácsinál a kor előrehaladtával az utóbbi időben egészségügyi problémák is jelent-
keztek, ám a szeretet és a család gondoskodása segít átvészelni számukra a nehéz időszakokat. 

Ami a jövőbeli terveket illeti, mindkettőjük szeretné megélni, hogy dédszülővé váljanak.

50. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel gratulálunk, s még számos hosszú, boldog évet kívánunk 
Nekik!

Dienes Zoltán

ARANYLAKODALMAT ÜNNEPELT A KOVÁCS HÁZASPÁR
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Idén harmadik alkalommal rendeztük meg szil-
veszteri batyus bálunkat az Önkormányzat támo-
gatásával.
A rendezvény egyre népszerűbb az itt élők körében, 
és idén már a környező településekről is többen 
érkeztek hozzánk. A bál 19.00 órától hajnali 4 óráig 
tartott, a jó hangulatról élő zenével gondoskodtunk 
a Jónás trió közreműködésével. Szórakozni vágyó 
családok, baráti társaságok és ismerősök körében 
tölthettük az év utolsó éjszakáját. 
A belépőjegyek már hetekkel az esemény előtt 
elkeltek, ami a rendezvény népszerűségét is 
tükrözi. Nagy örömünkre a visszajelzések minden 
évben pozitívak a résztvevőktől, és legtöbbjüktől 
úgy váltunk el a bál végén, hogy „Jövőre újra itt, 
együtt!”.

Az óévbúcsúztató batyus bálunk mostanra már 
hagyomány a településünkön, melyet az idei évben 
is újra felvettünk a rendezvényeink sorába. 

Zahorján Mária
Fotó: Kovács Péter

A TEKERES HAGYOMÁNYŐRZŐ KULTURÁLIS EGYESÜLET 
ÉS AZ EZERÉVES TÖLGY EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN ÚJRA 
EGYÜTT BÚCSÚZTATTUK AZ ÓÉVET. 

Tartalmas évet zárt a Mikepércs Őszidő Nyugdí-
jas Egyesület 2019. november 26-án megtartott 
évzáró ünnepségünkön. Körünkben köszönthettük 
polgármester urat és Kiss Sándorné alpolgármester 
asszonyt, valamint Mike Sándor képviselő urat. 
Itt is szeretném megköszönni Tímár Zoltán köz-
ségünk polgármesterének az anyagi támogatást, 
amely a klub életében nagy segítséget jelent. Már 
több éve nem sikerült pályázatot nyernünk. Ün-
nepségünk elején köszöntöttem a vendégeket és a 
klubtársaimat, majd iskolánk két diákja Kelemen 
Panni és Kelemen Zsófia nagy sikert aratva verssel 
és énekkel lepett meg bennünket. Az éves beszá-
molóban felelevenítettük hol jártunk és milyen műsorokkal léptünk fel 2019-ben. A versenyeken eredményesen 
vettünk részt,  arany minősítéssel, első és második hellyel is büszkélkedhettünk. A beszámolót követően oklevéllel 
köszöntem meg a tagok lelkes munkáját. Ezután alpolgármester asszony köszöntötte az egyesület tagjait és méltatta 
az aktív munkánkat,  azt hogy bármikor számíthat az önkormányzat a segítségünkre. Töltöttünk már káposztát, bur-
gonyát szedtünk, konyhán zöldbabot és zöldborsót készítettünk elő, tartósítottunk az Önkormányzat felkérésére. A 
rendezvény vendéglátással zárult. Orjaleves csigatésztával, töltött káposzta és egy szelet torta volt a menü. Vidáman 
telt a napunk, délután kissé fáradtan, de jókedvűen indultunk haza. 

Tahoczki Sándorné
Őszidő Egyesület elnöke  15.
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TÜKÖR

„Itt kopog, ott kopog megérkezett Télapóka…”
Nagyon készültünk a Télapó fogadására, több 
mondókát, éneket énekeltek a gyerekek.
Lovas szekérrel érkezett a Télapó a bölcsődébe 
a  gyermekek nagy örömére. A kíváncsi kis 
tekintetek, csillogó szemek, dallal várták Őt. Az 
ajándékcsomag tartalmát meg is kóstolták. A put-
tonyából előkerültek a szebbnél szebb játékok.

Lucázás
December 13–án délelőtt hagyományainkhoz 
híven a Csodavár Óvoda Katica csoport gyer-
mekei és óvodapedagógusai termékenységet, 
egészséget, gazdagságot, bőséget kívánva érkez-
tek meg a bölcsődénkbe. A bölcsődés gyermekek 
megilletődve és kíváncsian fogadták a jókíván-
ságokat.

Karácsonyi előadás az iskolásoktól
December 18-án délelőtt Karácsonyi műsorral 
érkeztek a Mikepércsi Hunyadi János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2. osztályos 
tanulói felkészítő tanáraikkal. A bölcsődés gyer-
mekek nagy tapssal jutalmazták az előadást.

Adventi délután
A kisgyermeknevelők a gyermekekkel a szeretet 
jegyében készültek az Adventi családi délután-
ra, mely december 17-én került megrendezésre. 
Az ünnep hangulatában készültek a kis kezek 
munkái: a karácsonyfadíszek, a szalvétatartók és 
az apró kis karácsonyfák tobozból. A bölcsőde 
karácsonyfáját együtt díszítettük fel a családok-
kal.

Szülői értekezlet
Január 22-én szülői értekezlettel nyitottuk 
meg nevelési-gondozási évünk II. félévét. 
Bölcsődéseink nemsokára átlépik az óvoda kapu-
ját. Ezen a délutánon a szülőkkel és Rácz Gabri-
ellával, a Csodavár Óvoda vezetőjével az óvodá-
ba való átmenetről beszélgettünk. A nagy volt az 
érdeklődés, sok szülő jelent meg.
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Programjaink

Nyílt délelőtt
2020. március 25-én, szerda délelőtt 9:30-tól 
szeretettel várjuk a családokat „Tavaszváró 
Nyílt Délelőttünkre”, hogy megismerhessék 
bölcsődénket, betekintést nyerjenek a csoportok 
életébe. Előre is köszönjük, ha hoznak magukkal 
váltócipőt! 

Felvételi kérelmek kiosztása
2020. április 20-án, hétfőn 8:00 órától 18:00 óráig 
érkezhetnek a kedves családok a 2020/2021-
es nevelési-gondozási évre vonatkozó Felvételi 
kérelemért.

Bölcsődék napja
2020. április 21. (kedd) nevelés-gondozás nélküli 
nap, ezen a napon bölcsődénk zárva tart.

„Újból megtörténik, amit annyira várunk, 
Áprilisban lesz a bölcsőde-bálunk!”
Bölcsődés Gyermekekért IV. Jótékonysági Bál 
Időpont: 2020. április 25. (szombat) 19:00 órától.
Helyszín: Wass Albert Kultúrház (Mikepércs, 
Kossuth u.1.) Jegyek elővételben a Mikepércsi 
Bölcsődében vásárolhatók 2020.  április 1-től.
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Zenebölcsőde időpontjai:
2020. március 10. (kedd) 17:00 óra,  április 07. (kedd) 17:00 óra, 
május 12. (kedd) 17:00 óra, június 09. (kedd) 17:00 óra, július 07. (kedd) 17:00 óra 

Helyszín: Napsugár Bölcsőde, Mikepércs, Tisza István u. 12.

Dudás Gyöngyike intézményvezető
 18.
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CSODAVÁR ÓVODAÜNNEPI HETEK A CSODAVÁR ÓVODÁBAN

MAGNÓLIA TÁRSULAT ELŐADÁSA  AZ ÓVODÁBAN

Vízkereszt ünnepe után kezdődik hagyományosan a farsangi ünnepkör. A gyerekek nagy izgalommal várják, és 
készülődnek erre az eseményre. Ennek alapján érkezett hozzánk a Magnólia társulat egy kedves történettel, melynek 
címe: Az állatok farsangja.

A főszereplők - a róka és a vörösbegy- a gyerekek segítségével varázsolták elénk az erdei állatok vidám készülődését 
a farsangi bálra. Hatalmas lelkesedéssel siettek a tanácstalan róka segítségére, hogy milyen jelmez lenne számára a 
legjobb, s közben persze mindenki elmondhatta, hogy ő mi szeretne lenni majd az ovis jelmezbálon.  A mese végére 
remek mulatság kerekedett, és egy vidám dallal, tánccal búcsúztunk el a kedves erdei barátainktól.

Soóky-Szili Krisztina

Mikepércsi 
TÜKÖR

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a december az ün-
nepvárás jegyében telt. December 10-én az Ákom-Bákom 
bábcsoport Öreg halász és a tenger című meséjét nézhettük 
meg. Az igényes díszlet és a bábok, a művészi előadás 
magával ragadta a gyerekeket.
December 13-án, Luca napján a Maci és Katica csoportos 
gyerekek járták körbe hagyományos öltözetben óvodánk 
csoportjait, a Bölcsödét és a Polgármesteri Hivatalt. Zené-
vel, énekelve adták át jókívánságaikat.  
December 16-án hétfőn reggel minden csoportba 
megérkezett a fenyőfa, amit a gyerekek az óvonénikkel és 
a dajka nénikkel közösen díszítettek fel és varázsoltak csil-
logó karácsonyfává. 
Másnap reggel megtörtént a karácsonyi csoda. Reggelre, 
mire a gyerekek megérkeztek, az angyalkák a karácsonyfák 
alá sok-sok színes ajándékot csempésztek. Nagy izgalom-
mal bontogatták  az ovisok a csomagokat, amelyek érdekes 
új játékokat rejtettek. 
A szerdai nyílt napra nagy örömünkre sok szülő elfogadta 
a meghívásunkat. Gyerekeikkel együtt készítettek szebbnél 
szebb karácsonyi díszeket, játszottak az új játékokkal, ki-
csit újra gyermekké válva. Emlékezetes délelőtött tölt-
hettünk együtt. 
Csütörtökön szép ruhá-
ba öltözve a Szeredás 
Együttes hagyományörző 
karácsonyi műsorát 
élvezhettük, amit a közös 
éneklés, verselés tett 
igazán meghitté.                                                      
„ A csoda nem a masni-
val átkötött csomagokban 
rejlik, hanem megbújva 
a szívben, szeretetben 
rejtőzik.” 
(Linn Márton)

Rácz Gabriella  
óvodavezető
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Évkezdés a mikepércsi iskolában

A hosszú, szürke hétköznapok”túlélésének” érdekében 
tanáraink színes programokkal tarkítják tanulóik min-
dennapjait. Januárban három olyan programon is részt 
vettek diákjaink, melyek nemcsak tartalmasak, hanem 
szórakoztatóak is voltak.

Január 8-án prevenciós előadáson vettek részt, 7. év-
folyamos tanulóink, az „Élhetőbb gyermekkor a derecs-
kei járásban” című projekt keretében, ahol a digitális 
függőségről beszélgettek, majd egy kisfilmet készítettek. 
Kisfilmjük alapjául „Az emberekkel való bánásmód” 
témáját választották, elkészült alkotásuknak a “Bűntudat” 
címet adták. A program célja az egészséges életmódra 
nevelés, tapasztalatok gyűjtése a diákoktól, az érzékenyí-
tés és az elgondolkodtatás, valamint olyan minta szem-
léltetése, amely segítségével megelőzhető a szabályokat 
nem követő életvitel kialakulása. 
A filmkészítés során a diákok a témához kapcsolódó sa-
ját érzéseiket és gondolataikat eleveníthették meg.

Január 13-án első osztályosaink, valamint iskolánk peda-
gógusai Zümikkel, a kis robotokkal ismerkedhettek meg 
egy bemutató óra keretében, ahol a robotika előszobájában 
jártunk.  Először mi, pedagógusok találkoztunk a Zümik-
kel.  Megismertük azok alkalmazási lehetőségeit, hasznos módszertani ismeretekkel gazdagodtunk, amelyeket a 
gyakorlatban is láthattunk. Bepillantást nyerhettünk, hogyan lehet a gyerekek térlátását fejleszteni, az oly sok gali-
bát okozó helyes irányokat rögzíteni, sorrendiséget, analógiákat alkotni, elvonatkoztatni, algoritmikus gondolkodást 
fejleszteni, miközben ismeretanyagot közvetítünk. Ezt a gyerekek úgy élték meg, hogy egy kis robottal játszanak, 
miközben sikerélményhez is jutottak. Tanultunk valami újat, aminek alkalmazásával közelebb segíthetjük diákjain-
kat a tevékenykedtető, sikeres ismeretszerzéshez.

Mikepércsi 
TÜKÖR HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
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HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Mikepércsi 
TÜKÖR

Január 17-én ellátogattak hozzánk a Debre-
ceni Csokonai Színház művészei, Kránicz 
Richárd és Madák Zsuzsanna. A Kövek című 
interaktív előadáson ötödik és hatodik osz-
tályos tanulóink vettek részt nagy lelkese-
déssel. 
A gyerekek fontos kérdésekkel szembesül-
tek: mennyire függünk a környezetünktől, 
hogyan viseljük tetteink következményeit, 
hol húzódnak a barátság határai. Mindezt jól 
szórakozva tették. 

Január 21-én, kedden az elsősök egy kelle-
mes délelőttöt töltöttek Létavértesen.  A 
Lázár Ervin program keretében a Vojtina 
Bábszínház bábelőadását: A Csizmadia, a 
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete című darabot tekinhették meg. Az 
előadás előtt Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
szakmai igazgatóhelyettese beszélt erről a kulturális programsorozat-
ról, melynek célja a fiatalokat közelebb vinni a színházi előadásokhoz. 
Mindenki nagyon jól szórakozott. Köszönet a tankerület dolgozóinak a 
szervezésért, a gördülékeny utazásért.

Feketéné Györfi Erika  
intézményvezető– helyettes

Persze nemcsak játszva tanultunk, hanem iskolánkba hoztuk a színház világát is, vagy mi mentünk egy kis 
bábszínházi előadásra!
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Iskolánk 7. a osztályos tanulója Szabados Máté. A mo-
solygós szemű, vidám, szerény legény nagyon szereti a 
néptáncot. A családi indíttatásból nagyapai bíztatásra tán-
colni kezdő kisfiút megragadta a népzene és a tánc. Szerinte 
amikor meghallja a népzenét, akkor az beszippantja, és on-
nantól kezdve minden nagyon jó. 
Az utóbbi hónapokban sokkal nagyobb figyelem irányult rá 
részünkről is, mint előtte.  Miért is alakult ez így?
2019-ben az MTVA, a Duna Televízió és a Hagyományok 
Háza népművészeti versenyt  hirdetett népzene és néptánc 
kategóriában. 
Máté, aki 7 éve táncol, 6 éve a Hajdútánc AMI csoportjában, 
már az utóbbi években megmutatta tehetségét. Táncos pár-
jával Hodosi-Nagy Hédivel több szólótáncosi nívódíjat ér-
demelt ki. Az utolsó kiemelt nívódíj jutalmaként részt vehet-
nek 2020 nyarán az Örökség Tehetséggondozó Táborban 
Szamoskéren.
Felkészítő tanáraikkal ( Májer Tamás, Tóthné Pásztor Ágnes)
rengeteg munkát végeztek. Ezekkel az előzményekkel ter-
mészetes volt, hogy amikor a Hajdú Táncegyüttes létrehozta 
az ifjúsági csoportját, és benevezett a Fölszállott a páva    
megmérettetéseire, a csoport tagjai közé Máté is bekerült.

A siker titka a tehetség, a kitartás, és sok-sok munka Még több próba, rengeteg hétvégi gyakorlás, utazás, 
televíziós felvétel - ez jellemezte az őszi időszakot. 
Amikortól a televíziós közvetítések beindultak, mi is 
részesei lehettünk a csodának. A sok lelkes, tehetsé-
ges fiatal – köztük a mi Máténk - olyan táncokat adott 
elő, hogy a meghatódás mellett csak csodálni tudtuk a 
produkcióikat. A zsűri is ezt látta, és a csoport szépen 
haladt a döntő felé. 
Felkészülésüket Lovas Bálint és Ligetiné Csendom 
Erika irányította. Osztályunk hetente követte a fejle-
ményeket, izgultunk értük, bíztattuk Mátét, és amikor 
kellett, szavazásra buzdítottunk mindenkit. Szavaz-
tunk is szép számmal. És eljött a döntő, az utolsó 
megmérettetés. Gyönyörűen táncoltak, különdíjasak 
lettek. Sok-sok tapasztalattal élménnyel gazdagodva 
zárták le ezt az időszakot. 
Mi is gazdagabbak lettünk ezáltal; nem csak azért, 
mert büszkék lehetünk Mátéra, hanem azért is, mert 
óriási motivációs példa is sikere, hiszen láthattuk, 
hogy ennek a  titka a tehetség, a kitartás és a sok-sok 
munka.
Gratulálunk Máté! A tajvani úthoz és a táborhoz is 
kellemes élményeket, és további sok sikert kívánunk!

Pálinkás Antalné  osztályfőnök
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Február havi programok 

02.04.

 
02.05.

 
02.11.

02.14.

 
02.24.

 
02.25.

 
02.26.

 
02.28. 

Szülői értekezlet 17 órától (1-2.évfolyam), 
Szülői értekezlet 17 órától (7-8.évfolyam)

Szülői értekezlet 17 órától (3-4.évfolyam), 
Szülői értekezlet 17 órától (5-6.évfolyam)

Ovisuli/5. leendő „hunyadis” első 
osztályosoknak 16.30-tól 

Farsang: alsó tagozatosoknak: 13.30-16.00;  
felső tagozatosoknak: 16.30-19.30

Nyílt órák az 5.a osztályban 7.45-től 
13.10-ig (1-6. óra)

Nyílt órák az 7.a és 7.b osztályokban 
7.45-től 13.10-ig (1-6. óra)

Nyílt órák a 6.a és 6.b osztályokban 
7.45-től 13.10-ig (1-6. óra)
Agymenők/4. tehetséggondozó foglalkozás 
3-4. évfolyamos tanulóknak

Nyílt órák a 8.a osztályban 7.45-től 
13.10-ig (1-6. óra)

Időpont  Program

Március havi programok 

Időpont    Program

03.02.-06.

03.02. 

03.03. 

03.03. 

03.04. 

03.05. 

03.06. 

03.11. 

03.13. 

03.23.-27.

03.28.

Pénzhét-Témahét 

Nyílt órák a 4.b osztályban 7.45-től 10.25-
ig (1-3. óra), és a 6.sz.napközis csoportban 
(14.00-16.00)

Ovisuli/ 6. leendő első osztályosoknak 
16.30-tól

Nyílt órák a 2.a osztályban 7.45-től 10.25-
ig (1-3. óra), és a 2.sz.napközis csoportban 
(14.00-16.00)

Nyílt órák a 3.a, 3.b osztályban 7.45-től 
10.25-ig (1-3. óra), és a 4.sz.napközis 
csoportban (14.00-16.00)

Nyílt órák a 2.b osztályban 7.45-től 10.25-
ig (1-3. óra), és a 3.sz.napközis csoportban 
(14.00-16.00)

Nyílt órák a 4.a osztályban 7.45-től 10.25-
ig (1-3. óra), és a 5.sz.napközis csoportban 
(14.00-16.00)

Agymenők/5. tehetséggondozó foglalkozás 
3-4. évfolyamos tanulóknak

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 
ünnepe, iskolai szinten

Digitális témahét

Hunyadi bál

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 
9.00-12.00 óráig.

CITERA OKTATÁS
minden szombaton
9.00-10.00 óráig.
7-14 éves korú gyerekeknek.

WASS ALBERT 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Petőfi u. 67. (a Posta mellett). Tel.: 06-52/803-188, 
E-mail: iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva: hétfő-péntek: 8.00-16.00

A SZABADTÉRI KONDIPARK 
nyitva tartása 
munkanapokon: 
7.00-21.00, 
munkaszüneti napokon: 
8.00-21.00.
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BAZSARÓZSA NÉPDALKÖR: VISSZATEKINTÉS
Mikepércsi 
TÜKÖR

A Bazsarózsa népdalkör életében a 2019-es év felejt-
hetetlen élményeket nyújtott. Büszkén gondolunk 
Egerre, ahol  júniusban a KÖDELLIK A MÁTRA 
Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citera-
zenekari fesztiválon a FESZTIVÁL NÍVÓDÍJÁT 
kaptuk meg, majd Bogácson a XIII. Vass Lajos 
Népzenei Verseny elődöntőjén újra Arany minősítést 
ért el nem csak csoportunk, hanem Virág Petra és 
Budai Imre is.

Október 4-én  különleges meghívásnak tettünk 
eleget, melyre nagy gonddal készült népdalkörünk 
minden tagja. A szavakat fontolgattuk, hogy mi 
illendő egy ilyen rendkívüli környezetben. Az em-
lékezetes napon a Jósa András Oktatókórházba már 
felvértezve érkeztünk, meggyőződve arról, hogy 
népdalainkkal csak kellemes érzéseket okozhatunk 
ápoltnak és ápolónak egyaránt. A szívélyes fogadta-
tás után a szüreti hangulatban feldíszített társalgóban 
a kedves ápolók, ambuláns betegek és hozzátartozóik 
már vártak minket. Előadásunkat figyelmesen, itt-
ott bekapcsolódva hallgatták, majd műsorunk után 
közös énekeket kerestünk és az együtt éneklés örö-
mét fedezhettük fel az arcokon. A zene terápiás ha-
tását élhettük meg Nyíregyháza onkológiai osztályán 
és számunkra is különleges, megindító érzéseket 
keltett ez a rendhagyó élethelyzet. Rádöbbentett 
minket, hogy rövid életünkben mennyire meg kell 
becsülnünk az élet apró szépségeit. Nagy adomány 
ez számunkra is, hogy vidám köszöntőkkel és szüreti 
dalokkal feledtethetjük néhány percre a betegség 
gondolatát az ápoltakkal. Ekkor gyakran gondoltunk 
kedves és április óta ágyhoz kötött népdalos társunk-
ra, Veres Gyuláné Ildikóra, hogy ő is milyen nagy lé-
lekkel lenne most közöttünk. Reméljük, hamarosan 
felépül!

Köszönjük Mikepércs önkormányzatának a segítségét, amivel ezt a missziót 
valóra válthattuk.  Végezetül álljon itt a szervezők ajándékoknál is becsesebb 
gondolata: ,,Köszönjük a felejthetetlen pillanatokat, maradjunk egymásnak és 
egymásért egészségben! Szeretettel az Onkológiai osztály Hospice részlegé-
nek nevében: Ozvald Gabriella”.

Mottónk:,, Az ének hűség otthonunkhoz, hűség múltunkhoz, édesapánkhoz, 
édesanyánkhoz, történelmünkhöz. Hűség az anyanyelvhez, hűség önmagunk-
hoz.”( Kodály Zoltán)

Vatainé Facsar Veronika népdalkörvezető 24.
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2020.01.15-én és 2020.01.21-én KönyvtárMozi vetítésünk keretében két részletben megtekin-
tettük „Az eltüsszentett birodalom” című mesejátékot.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár cserélte a letéti állományunkat. Ennek keretében a hazai 
könyvtermés legfrissebb kínálatából válogathatnak a kedves olvasóink 3 hónapon keresztül.
2020.03.24-én, 14.00 órai kezdettel  Író-olvasó találkozót tartunk a Wass Albert Közösségi 
Ház és Könyvtár Petőfi utcai épületében. 

Vendégünk Szabó T. Anna költő, műfordító lesz.
Könyvtárunkba új könyvek érkeztek, köztük számos ifjúsági és 
felnőtt szépirodalommal, meseregényekkel és ismeretterjesztő 
művekkel bővítve kínálatunkat. Minden kedves olvasni vágyót 
szeretettel várunk.

2020.02.05-én 13.00 órától TársasKlub lesz  a Közösségi Ház 
Petőfi utcai épületében.

Kovácsné Diós Emese

WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Mikepércsi 
TÜKÖR

Nyitva tartás: 

Hétfő: 7.30-17.00
Kedd: 7.30-16.00
Szerda: 7.30-17.00
Csütörtök: 7.30-16.00
Péntek: 7.30-14.00
Ebéd idő: 12.00-12.30

Elérhetőségek: 

4271 Mikepércs, Szabadság tér 4. Telefon: 06/30-178-75-42

E-mail cím: konyvtar@mikepercs.hu, mikepercs.konyvtar@gmail.com

Honlap: www.mikepercs/hu,  Elektronikus katalógus: http://hunteka.asp.hunteka.hu/mikepercs
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Mikepércs területére Napló kézbesítőt keresünk 
hajnali munkavégzéssel.
Jelentkezni: 0620/958-99-31

Csempézett, öntöttvas kandalló eladó. 
Megtekinthető a Mike Üzletházban.  Irányár: 
110.000.-Ft.
Tel.: 30/429-6880 vagy  30/881-502

Angol nyelvoktatást, felzárkóztatást, korrepetálást 
vállalok. Óradíj: 2000Ft/60 perc
Egyeztetés telefonon, Érd..: 0620/5203329
Máté Zoltán, 4271 Mikepércs, Irinyi u. 10.

Régiség, hagyaték felvásárlás! Bútor, 
szerszám, használati eszközök, zománcok, teknők, 
bádogteknők, mindent ami Önnek útban van. Tel.: 
06-30/725-0348

Család számára albérletet keresek Mikepércsen 
vagy környékén. Tel.: 70/940/2177

Mikepércs, Sport u.14. alatt 75 nm-es, bútorozat-
lan családi ház, 300 négyszögöl bekerített kert-
tel kiadó. A lakóépület  két szobából, konyhából, 
fürdőszobából, előszobából, sok melléképületből 
áll. 3 fázisú villany és fúrott kút is van, valamint 
különálló nyári-konyha. Az épületben szilárd 
tüzelésű központi fűtés van. Bérleti díj: 69.000/hó, 
két hónap kaució szükséges. Érd.: 0630/2821274

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

HIRDETÉSEK

Eladó
Használt bútorok:

Háromajtós szekrény
Kétajtós szekrény
Egyéb kis bútorok
Hatszemélyes ebédlőasztal, amely tízszemélyesre 
bővíthető
Két darab szőnyeg (3m x 4m)
Szőlődaráló
Szőlőprés
Boroshordó (100 liter)
12m 10 x 10-es folyóka horganyzott ráccsal
8m 10 x 10-es folyóka öntött vasráccsal
Kerítés oszlopok
100 cm x 200 cm vasajtó kerettel
Egyéb apróságok

Érdeklődni: +3620 9190532
Megtekinthető: Mikepércs, Damjanich utca 7.

Hasas kecskék és eredeti németjuhász kölykök 
eladók! Érd.: 52/299-0161, este 18.00-19.00 óra 
között.

Víz- Gáz- Fűtésszerelést, javítást, karbantartást és 
burkoló munkákat vállalok. 
Érd.: 0630/857-25-95

VILLANYSZERELÉS! 

Teljes körű villamos felújítás
Új hálózat kiépítése
Lakáselosztó cseréje
Villanytűzhely, bojler bekötése
Csillár falikar cseréje
Hálózatbővítés
Hibaelhárítás és egyéb javítás

Érd.: 0630/933-24-45
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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: Elme-Projekt Kft. 
. 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. 

- Teljes épület villamosítás
- Vezetékes csengő kiépítése
- Kapcsoló csere
- Klíma bekötés
- Tűzhely, sütő bekötés
- Csillár, falikar csere

Mikepércsen helyi villanyszerelő 
vállalkozó munkát vállal. 

Ingyenes kiszállás felmérés és árajánlat.
Kisebb problémákkal is hívjon bizalommal.

Juhász József     Tel: 0670/307-3981
E-mail: juh.jozsi@gmail.com

- Hálózat bővítés
- Régi vezetékek cseréje
- Lakáselosztó csere
- Dugaljak cseréje
- LED spot lámpák kiépítése
- Általános szerelési munkák

Termelői méz kapható

Repceméz: 1499 Ft/1 kg
Galagonyaméz: 1399 Ft/1 kg
Akácméz: 2 399 Ft/1 kg 
Propoliszos akácméz: 2399 Ft/0.5 kg
Hársméz: 2399 Ft/1 kg,
Erdei mézharmat: 1399 Ft/0,5 kg
Vegyes virágméz: 1399 Ft/1 kg,
Propoliszos vegyes virágméz:1399 Ft/0.5 kg

HÍRDETÉSEK

Szárított virágpor: 
1499 Ft/kb. 0.25 kg
Propolisz csepp: 
1199 Ft/30 ml, 1999 Ft/50 ml

Tóth Méhészet
Mikepércs, Orosz István utca 9.
Tel.:  06-30/178-7541
Kövess minket a facebookon is!
https://www.facebook.com/Tóth-Méhészet-Mikepércs

,
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HUNYADI-BÁL

2020. MÁRCIUS 28.

BELÉPŐJEGY ÁRA: 

4000 Ft 


