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Eljött az év legjobban várt időszaka, az advent és a karácsonyi ünnepek. Közeleg az új esztendő. Mi is elkészítettük 
az év utolsó Mikepércsi Tükör lapszámát, a téli számot, amit örömmel nyújtunk át Olvasóinknak! Úgy állítottuk 
össze az újságot, hogy az aktuális és fontos közéleti témák mellett, nagyobb hangsúlyt kapjanak az elmúlt időszak 
közösségi eseményei, a gyerekek, az idősek, a civil közösségek és kezdeményezéseik. Évzáró interjút olvashatnak 
Mikepércs polgármesterével, Tímár Zoltánnal, amelyből megtudhatják, mit is jelent a település számára, hogy túl-
lépte a bűvös 5000 fős lélekszámot. Karácsonyi lapszám lévén nem maradhat ki a karácsonyi mese és a kifestő, 
valamint a felhívások a közös játékokra az Ezeréves Tölgy oldalon keresztül. Elmesélik az intézményeink, az 
óvoda, a bölcsőde, az iskola, mi is történt velük az elmúlt időszakban. Szerencsére nem online oktatásban zajlottak 
a mindennapjaik, ami már önmagában nagyon jó hír. Ki is használták az együtt töltött időszakot. 
Minden évben, így most is arra kértük az iskolás gyerekeket, hogy rajzoljanak karácsonyi témájú rajzokat, 
amelyekből szemezgettünk. A legjobbak díszítik az újság oldalait, borítóját. Köszönjük Nekik és a Pedagógu-
soknak, hogy teljesítették a kérésünket, és ezzel színt és vidámságot hoztak a Télbe! Aki kimaradt, ne szomorkod-
jon, mert a település honlapján a www.mikepercs.hu oldalon, illetve a település facebook oldalán az összes képet 
láthatja. Végül néhány gondolat a kulisszák mögülről, hogyan is történtek az újság előkészületei. Sajnos a vírus 
esetünkben is közbeszólt, sok kollégánk lett beteg az előkészítés alatt, akik ennek ellenére igyekeztek otthonról 
dolgozni, hogy időben nyomdába kerülhessen az újság. Köszönjük a kitartásukat, és azoknak a munkatársaknak 
is köszönjük, akik az otthon lábadozók feladatait átvállalták a sajátjuk mellett! Nehéz volt, de reméljük megérte! 
Andi, Marcsi, Ildi, Ibolya, Zita, Kinga, Tamás, Attila, Gabi KÖSZÖNJÜK! Továbbá köszönjük az intézményeknek, 
a hivatal munkatársainak! 

A szerkesztőség nevében kívánunk minden kedves Olvasónknak, Mikepércs minden Polgárának békés, 
boldog karácsonyi ünnepet és egészségben, közösségi alkalmakban gazdag új esztendőt! 

Kedves Olvasó!
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A település életében bekövetkezett egy jelentős történés, amely sok tekintetben megvál-
toztatja a jövő alakulását. Erről, és az elmúlt év eseményeiről kérdeztük Tímár Zoltánt, 
Mikepércs polgármesterét. 

A jelentős történés a lélekszám alakulásával kapcsolatos, ha jól tudom.

Igen, Mikepércs polgárainak száma ebben az évben lépte át hivatalosan is az 5000 főt, amire 
már régóta készültünk. Az évről évre beköltözők nagy száma már előre jelezte, hogy át fogjuk 
lépni ezt a bűvös számot. Sőt talán már sokkal többen is vagyunk, mert lehetnek közöttünk szép 
számmal olyanok, akik itt élnek, de még nem jelentkeztek be hozzánk. 

Mivel jár ez azon kívül, hogy jól hangzik, Mikepércs egy 5000 fős település. Az ország több pontján találhatunk 
nálunk kevesebb lakossággal városokat, járási központokat. 

Debrecen közelsége nagyon meghatározó ebből a szempontból is. Hiába nő ilyen ütemben a település lélekszáma, nem 
leszünk város, mert nagyon közel vagyunk Debrecenhez, és az összes szolgáltatás, ami a várossá válásunkhoz kellene, ott 
megtalálható. 

Van esetleg hátránya is annak, hogy átléptük ezt a számot? 

Abból a szempontból hátrányos, hogy az 5000 fő feletti települések kimaradnak pályázati lehetőségekből, így a Magyar 
Falu programból, a Belügyminisztérium által kiírt pályázatokból, amelyekből az elmúlt években jelentős összegek érkez-
tek a helyi fejlesztések finanszírozására. Ezekből a forrásokból újult meg a régi polgármesteri hivatal, ebből finanszíroztuk 
az energetikai beruházásokat. Óvoda felújítás, útépítés, stb. történt e források segítségével. BM pályázat volt a fedezete a 
tűzifa, szociális szén programnak is.  Ezek a lehetőségek a jövőben már nem lesznek nyitottak Mikepércs számára. Ezek 
a pályázatok a kevés saját bevétellel rendelkező települések számára nyújtottak segítséget a fejlesztéseik finanszírozására. 
Azt feltételezték, hogy a kisebb települések nem tudják önerőből finanszírozni a beruházásaikat, ami igaz is. Ugyanakkor 
azt kell mondanom, azzal, hogy átléptük az 5000-es határt, nem lettünk erősebbek, nem lett a településnek több saját 
forrása, bevétele, nem lett jobb a gazdasági teljesítő-képessége, így a jövőben sokkal nehezebb lesz forrásokhoz jutni 
a tervezett beruházásainkhoz. A rendszer azt feltételezi, hogy a lakosságszámmal nő a vállalkozások száma is, amelyek 
adóbevételt termelnek, és így a beruházások finanszírozóivá válnak. De esetünkben ez nincs így. Bár nagyon sokan költöz-
tek Mikepércsre az elmúlt időszakban, a vállalkozásaikat Debrecenben hagyták, így az adójuk nem a lakókörnyezetüket 
gazdagítja. Jó lenne, ha lassan ez megváltozna, és egyre többen döntenének úgy, hogy a székhelyüket vagy telephelyeiket 
Mikepércsre helyezik, ezzel is segítve a települést, ahol valójában élnek, ahol a gyermekeik felnőnek. A vállalkozások 
adóiból finanszírozzuk a bölcsődét, az óvodát, építünk utat, tartjuk fent az orvosi ellátást, rendezünk nyári és karácsonyi 
rendezvényeket. 

Mivel lehet pótolni a hiányzó pályázati bevételt? 

A kormány 2022-ben sem ad lehetőséget az önkormányzatok számára az adóemelésre, erről 2021. november 25-én kor-
mányrendeletben döntöttek, valamint a helyi díjakra vonatkozóan is törvényi szinten tiltották meg az emelést 2022. június 
30-ig.Tehát az önkormányzatok képviselő-testületei nem dönthetnek a 2022-es évre vonatkozóan sem helyi adó emeléséről, 
sem kedvezmény csökkentéséről vagy elvonásáról, valamint 2022. június 30-ig nem emelhetik a helyi szolgáltatásokhoz, 
vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó díjakat sem. Bár szükség lenne rá, erre a korlátozásra tekintettel Mikepércs Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évben nem hajt végre adó- vagy díjemelést. Az Önkormányzat nincs könnyű 
helyzetben, hiszen 2020 óta a helyi gépjárműadó mint átengedett központi adó visszavételéről határozott a Kormány, ami 
évente 13 millió Ft bevételkiesést jelent. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület nem kívánta a mikepércsi polgárok 
anyagi terheit növelni, ezért a kommunális adó mértékét 2004 óta – tehát 17 éve – nem emelte, annak összege –  szem-
ben a törvényben meghatározott adómérték felső határa, azaz az adómaximumot jelentő 31.187,- Ft helyett – mindössze 
11.000 Ft évente. Ez az összeg, a kedvezményeket is figyelembe véve évi 13 millió Ft bevételt jelent, amely jelenleg már 
nem fedezi a település fejlesztéséhez szükséges költségeket, ezért a jövőben – a központi korlátozás megszűnése esetén – 
szükségessé válhat ennek emelése.

Évösszegző interjú Tímár Zoltán polgármesterrel
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Van még egyéb dolog is, ami változni fog azzal, hogy átléptük az 5000 fős határt? 
 
A magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény nem tesz lényeges különbséget a települések között az alap-
jogaikat illetően, egyenrangúságra törekszik, azonban azt meghatározza, hogy a különböző településtípusoknak (a köz-
ségnek, a városnak, a járásszékhely városnak stb.) egymástól eltérő feladatai lehetnek. A törvény a kötelező feladat- és 
hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a helyi önkormányzatok adottságait, így különösen a 
gazdasági teljesítőképességet, a lakosságszámot, a közigazgatási terület nagyságát. Az 5000 fő feletti önkormányzatnak 
a közművelődési alapszolgáltatásokon (művelődő közösségek szervezése, számukra helyszín biztosítása) túl legalább két 
további alapszolgáltatást kell megszerveznie az alábbiakból: az egész életre kiterjedő tanulás feltételei, a hagyományos 
közösségi kulturális értékek átörökítési feltételeinek a biztosítása, az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenységek 
biztosítása, a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, esetleg a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. A ka-
tasztrófák elleni védekezésről szóló BM rendelet alapján a polgári védelmi szervezet létszáma az eddigi 50 fő helyett, 
legalább 150 fő kell legyen. A polgári védelmi feladatok ellátása állampolgári kötelezettség, így ebben is lépnünk kell. A 
veszélyhelyzeti intézkedések is különbséget tesznek az 5000 fő feletti és az 5000 fő alatti települések között. Falunapot pl. 
csak az 5000 fő alatti települések tarthatnak, és ennek biztonsági szabályai nem annyira szigorúak, mint az 5000 fő feletti 
településeken. Falunapot tehát ezen a nyáron emiatt sem tarthatott Mikepércs. Sok átgondolni, átszervezni való vár ránk, 
ez bizonyosan látszik. 

A 2021-es év a rendezési terv felülvizsgálata megkezdésének éve is volt. Mit lehet róla tudni, hol tart a folyamat?

Lezárult a partnerségi egyeztetési szakasz, amely arra hivatott, hogy becsatornázza az itt élők véleményét, igényeit az új 
rendezési tervbe. Az erről szóló egyeztetési folyamat november 26-án lezárult, 40 észrevétel érkezett, amelyet egyenként 
válaszol meg az Önkormányzat a megbízott tervező szakértelmére alapozva. A rendezési terv módosítása régóta aktuális 
feladat, amelyre pontosan abban az időszakban tudtuk összegyűjteni a költségeket fedező összeget, amikor a témával 
kapcsolatos kormányzati átgondolás is zajlott. Nem voltunk biztosak abban, hogy végig tudjuk vinni a folyamatot. A jog-
szabályi háttér most Őszre tisztázódott, így be tudjuk fejezni azt a korábbi elképzelések szerint. A november 26-ai testületi 
ülésen döntés született a település fejlesztési elképzeléseiről, amelyet újabb társadalmi egyeztetésre bocsájtunk, tehát újra 
hozzá lehet majd szólni. Ilyen fejlesztési elképzelés, célkitűzés az úthálózat felülvizsgálata az újonnan beépülő, még ki 
nem alakult területeken, vagy a magánutak kialakítására, közművesítésére vonatkozó szabályok, a teljes rendezési terv 
felülvizsgálata, az övezeti besorolás áttekintése. 

Mire érdemes vagy szükséges emlékezni a 2021-es évvel kapcsolatban?

Fontosnak tartom megemlíteni azt az összefogást, ami a településen élők és az Önkormányzat között alakult ki, amely 
összefogás eredményeként közösen tudtunk utakat aszfaltozni, javítva az ott élők életminőségén. Ez az összefogás azért 
is nagy dolog, mert sikerült a 20 évvel ezelőtti, be nem váltott útépítési ígéretekkel házaló telekosztó tulajdonosok által 
okozott károkat kompenzálni. Remélem, lesz még más utcákban is ilyen összefogás, amelyhez örömmel csatlakozik az 
Önkormányzat. Természetesen nem ez a fő irány, ha lesz út pályázat valamilyen formában, amelyen részt vehetünk, 
nem fogjuk kihagyni. Erre tehát pozitívan emlékezhetünk ebből az évből. Van azonban valami, ami minden ember életét 
megváltoztatta és befolyásolja most is, ez a járvány, amely Mikepércset sem kerülte el. Sok jó embert, családtagokat, 
barátokat, időseket és fiatalokat vitt el a covid, a maradóknak megnehezítette az életét a járvány. Ezúton szeretném meg-
köszönni az egészségügyi, a szociális dolgozóinknak, az intézményeink, az önkormányzatunk, a polgármesteri hivatalunk 
vezetőinek és dolgozóinak az áldozatos, minden erőn felüli munkát, amit ezekben a hónapokban, években végeztek. Nem 
volt könnyű, sőt, sokszor nagyon nehéz volt, de elvégezték a feladataikat, amelyre hivatásként tekintettek. Engedjék 
meg, hogy külön köszönjem meg a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját, akik az összes kormányzati 
dicséretből, jutalomból kimaradtak, soha senki meg nem említette a járványban végzett szerepüket, pedig nélkülük nem 
ment volna. És mindezt vérlázítóan kevés fizetés mellett tették, miközben szinte az összes szektorban emeltek a fizetése-
ken, nekik központi emelésben az elmúlt 20 évben nem volt részük. Mindössze egy kisebb illetményalap emelést tudtunk 
gesztusként tenni. Szívből köszönjük, amit értünk tettek! 

Sok rossz, de - összefogással, amely sok területen megnyilvánult - még több jó dolog történt velünk 2021-ben. Csak 
remélhetjük, hogy a következő év jobb lesz, visszatérhetünk a megújult, újragondolt régi életünkhöz! Ehhez kívá-
nok türelmet, kitartást, békés, boldog karácsonyi ünnepeket és járványmentes új évet minden Mikepércsi Polgár-
nak!

 5.



Mikepércsi 
TÜKÖR

2021. november 26-án ülésezett Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. november 26-án ülésezett Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
Tímár Zoltán polgármester úr hivatalos távolléte miatt az ülést Kiss Sándorné alpolgármester asszony vezette le. 
Az Étkező-konyha intézményvezetője, Lakriouiné Barcsay Katalin szeptember végi nyugdíjba vonulására tekintettel a 
Képviselő-testület megválasztotta az új intézményvezetőt, Batiz Ágnest, aki 2021. december 6. napjával kezdődően tölti 
be az álláshelyet. Batiz Ágnes korábban a SODEXO Magyarország Kft., majd annak jogutódjának a Civis Hungast Kft.-
nek volt az üzletvezető helyettese.
Az ülés további napirendi pontjai alapján határozat született többek között az Önkormányzat 2022. évi adóellenőrzési 
és belső ellenőrzési tervének elfogadásáról, valamint a Képviselő-testület 2022. évi munkatervéről és az Önkormányzat 
folyószámla-hitelkeretének megújításáról.
A tanácskozás során – az újonnan ha-
tályba lépő településrendezési jog-
szabályok és a településrendezési esz-
közök elkészítésével megbízott főépítész 
véleményének figyelembevételével – a 
Képviselők megvitatták Mikepércs Köz-
ség településrendezési eszközei módosí-
tásához kapcsolódó partnerségi egyez-
tetés során beérkezett javaslatokat, és 
mindezek nyomán kijelölték a település-
fejlesztési célkitűzéseket. A Képviselő-
testület az eljárás partnerségi egyeztetési 
szakaszában véleményt formáló polgárok észrevételeit köszönettel vette, az érintettek 2021. december 15-ig kapják meg 
a testület válaszát a kialakított álláspontról. A továbbiakban a testület több rendelet módosításáról is döntött: így elfogadta 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló; a közterületek elnevezéséről, a házszám-meg-
állapítás szabályairól szóló; valamint a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletek módosítási javaslatait.  
Az előterjesztések, határozatok, valamint a módosított rendeletek megtalálhatóak Önkormányzatunk honlapján.

Dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző

Nyilas Misi és Bursa Hungarica

A Nyilas Misi Tehetséggondozó Program keretében Tímár Zoltán polgármester 2021. évben is tanulmányi támogatásban 
részesítette a mikepércsi diákokat. A tanulmányi támogatás az iskolakezdéssel együtt járó megnövekedett kiadásokhoz 
nyújt segítséget az iskolás gyermekeket nevelő családok számára. 
121 általános iskolás részesült 10.000 Ft/fő, 68 középiskolás részesült 14.000 Ft/fő, valamint 19 egyetemi, főiskolai hall-
gató részesült 18.000 Ft/fő összegű egyszeri támogatásban. 
A tanulmányi támogatásban részesülő tanulók száma 208 fő, a részükre kifizetett támogatási összeg összesen 1.415.000 
Ft volt. A Nyilas Misi Tehetséggondozó Programon túl Mikepércs Község Önkormányzata ebben az évben is csatlakozott 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Az Önkormányzat pályázati felhívására 16 főiskolás, egyetemista 
hallgató adta be a pályázatát. A pályázatok elbírálása december 6-ig megtörtént, és valamennyi pályázó támogatásban ré-
szesült. A támogatás összege átlagosan 5300 Ft/hó. A pályázók részére megállapított önkormányzati támogatást az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma az önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti.   
Az ösztöndíj folyósításának időtartama a 2021/2022. tanév második féléve és a 2022/2023. tanév első féléve, azaz két 
egymást követő tanulmányi félév, összesen 10 hónap, mely időtartamra összesen 860.000 Ft támogatást utal el az Önkor-
mányzat - a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül - a pályázóknak.
Az ösztöndíjjal remélhetőleg sikerül enyhíteni a településen élő felsőoktatási intézményben tanulók és szüleik anyagi ter-
heit.  2021. december 08-ig a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra kerülnek 
a nyújtott támogatások összesített adatai.  

Székely Erika
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Rendelkezés a Polgármesteri Hivatalban életbe lépő védőintézkedésekről 

A Polgármesteri Hivatalt is érintő koronavírus megbetegedések növekvő számára tekintettel a Hivatalban intézett ügyek 
folyamatos ellátásának fenntartása érdekében az alábbi védőintézkedések bevezetésére kerül sor:

Minden olyan ügyben, ahol jogszabály nem írja elő kötelező jelleggel a személyes kapcsolattartást az ügyféllel, és az 
adott ügy intézéséhez nem feltétlenül szükséges az ügyfél hivatalban való megjelenése, 2021. 12. 01. napjától 2022. 
január 7. napjáig a személyes ügyintézés szünetel. 

Az ügyfelek tájékoztatása elsősorban e-mailen, telefonon történik.

Az ügyfelek beadványaikat, kérelmeiket elsősorban írott formában, a Polgármesteri Hivatal földszintjén a bejáratnál 
elhelyezett, e célra rendszeresített gyűjtőládában helyezhetik el, valamint ügyfélkapun keresztül és postai úton juttat-
hatják el a Polgármesteri Hivatalnak. 

A pénztári készpénzes befizetések szünetelnek, valamennyi díj (pl. étkezési díj), eljárási illeték befizetése kizárólag 
átutalással vagy postai úton történő befizetéssel rendezhető. A személyes ügyintézés ezen ügycsoportban kizárt.

Az ügyfelek a Polgármesteri Hivatalban személyesen csak azokban az ügyekben járhatnak el, ahol a személyes 
kapcsolattartás elengedhetetlen, és ez csak előzetes időpontegyeztetést követően lehetséges. Az ügyfélnek tele-
fonon vagy e-mailen keresztül kell megkeresnie az ügyintézőt, aki az ügyével kapcsolatban részletes tájékoztatást ad, 
és feltétlenül indokolt esetben időpontra hívja be. A Polgármesteri Hivatal munkatársai az előre egyeztetett időpontban az 
ügyfélszolgálaton vagy a földszinten található tárgyalóban fogadják az ügyfelet.

A Polgármesteri Hivatal épületében az ügyfélforgalomtól elzárt területeken a hivatal munkavállalóin kívül más 
személy nem tartózkodhat. 

Az ügyfelek a korlátozott ügyfélfogadáson kizárólag a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése, 1,5 méter 
védőtávolság megtartása, valamint a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítő használata mellett vehetnek részt. 
Az ügyfeleknek a maszkot az épületben való tartózkodás teljes időtartama alatt viselniük kell. Amennyiben a fenti 
kötelezettségeknek az ügyfél felszólításra sem tesz eleget, a hivatal alkalmazottja kikíséri az ügyfelet az épületből. 

A polgármesteri és jegyzői fogadóórák a szokásos időpontban, előzetes időpontegyeztetést követően telefonon tart-
hatóak meg.  

A Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek elérhetőségei az alábbi linken találhatóak: 
http://www.mikepercs.hu/polgarmesteri-hivatal-osztalyai 

A Polgármesteri Hivatal alkalmazottai a gyűjtőládákban elhelyezett dokumentumokat a benyújtást követő reggel bontják 
ki, és gondoskodnak az iratok megfelelő módon történő iktatásáról, kezeléséről.

dr. Vojtkó-Pék Ildikó 
 jegyző
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Kétnapos Népfőiskolai Konferencia állomása volt Mikepércs

A régió több településéről érkeztek vendégek településünkre október 14-én az Észak- Alföldi Népfőiskolai Szövetség 
alapító rendezvényére. Az esemény a Kék Kálló Menti Népfőiskolai Társaság szervezésében került megrendezésre, mely-
nek első állomása Mikepércs volt. A program egy több mint 20 évvel ezelőtt elindult folyamat meghatározó mérföld-
köve, melynek köszönhetően egy új Népfőiskolai Hálózat kerül kialakításra azzal a céllal, hogy a térségben működő 
Népfőiskolák munkáját segítse. Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője elmondta, számos jól 
működő népfőiskola található határon innen és túl, de fontosnak tartja, hogy ezek a népfőiskolák egy összefüggő hálózatot 
alkossanak, ezzel is fejlesztve a köztük lévő kommunikációt, illetve a tudás és a tapasztalatok áramlását. 

   Jantyik Zsolt, a Kék Kálló Menti Népfőiskolai társaság elnöke a rendezvényen lapunknak elmondta, a hálózat kialakí-
tásához szükséges olyan szövetségek létrehozása, amelyek összefogják egy adott régió népfőiskoláit, és ösztönzik őket a 
közös munkavégzésre. A népfőiskola célja, hogy a térség helyi értékeit felhasználja a népi hagyományok továbbörökíté-
sére. Fontos feladatuk továbbá a magyarság történelmének bemutatása a fiatalabb generáció számára.
 
Fenyves-Erdei Anett

Önkormányzati támogatás a Kenézy kórháznak

Évek óta támogatja az Önkormányzat a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus betegeit és dol-
gozóit az adventi készülődés alatt,  adományainkkal segítjük az ünnepi hangulat kialakítását. Ebben az évben szaloncuk-
rot és adventi dekorációkat adtunk át a kórház számára. 

A betegeknek gyors gyógyulást, az egészségügyi dolgozóknak sok erőt, egészséget, áldott karácsonyi ünnepet kívánunk!

Kovács Andrea

Isten hozta Mikepércs újszülöttjeit!

Mindig örömteli kötelességemnek teszek eleget, amikor átadhatom a mike-
pércsi újszülötteknek településünk kelengyecsomagjait. 2021-ben 42 gyer-
mek született Mikepércsen, őket és szüleiket a minap köszöntöttük 35.000 
Ft értékű ajándékcsomaggal: babaápolási termékekkel, mikepércsi címerrel 
ellátott takaróval, a gyermek nevével díszített mézeskalács szívvel, valamint 
készpénzzel.

Az újszülött érkezése a legszebb dolog, ami történhet egy család életében. 
Kívánom, éljék meg a gyermekáldás és -nevelés minden pillanatát egészség-
ben, boldogságban!

Kiss Sándorné
alpolgármester
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Önkormányzati karácsonyi csomag készül

Mint ahogy az már hagyománnyá vált a településen, ebben az évben is készít 
karácsonyi élelmiszercsomagot az Önkormányzat.
Idén összesen 2000 db csomag készül, melyek étolajat, lisztet, cukrot, rizset, 
száraztésztát, margarint, kakaóport és – a gyermekekre is gondolva – sza-
loncukrot, valamint gyümölcsöt tartalmaznak.
A csomagokat 2021. december 18-19-én (szombaton és vasárnap) szemé-
lyesen viszik ki a családokhoz. Akik esetleg nem tartózkodnak otthon, és 
nem tudják átvenni a csomagot, 2021. december 20-21-én (hétfőn és kedden) 
8-18 óra között vehetik át a Kató Iskolában. A csomagok átvételéhez szemé-
lyi igazolványra és lakcímkártyára lesz szükség. 
Bízunk benne, hogy a karácsonyi csomag minden család számára tartalmaz 
olyan élelmiszereket, édességet, amelyet tudnának használni a karácsonyi 
sütés-főzés és ünnepléshez, és minden kedves családnak örömet szerezhe-
tünk vele. 

dr. Vojtkó-Pék Ildikó 
jegyző

A korábbi évek tradícióját követve idén is Mikulás 
csomaggal ajándékozta meg a mikepércsi roma gye-
rekeket a Mikepércsi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat. Ebben az évben advent alkalmából élelmiszercso-
magokat is kaptak a roma családok. 
A csomagok nem készülhettek volna el a Községi Önkor-
mányzat támogatása nélkül, amit ezúton is köszönünk.
A nemzetiségi önkormányzat nevében Gyöngyösi Endre 
elnök úr, valamint képviselőtársai: Gyöngyösi Endréné 
és  Balogh Mihály ezúton is kívánnak békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gaz-
dag új évet! 

Dobos Zita

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat is 
készül a karácsonyra
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A Fenyőünnep már hagyomány Mikepércsen – meghitt közösségi élményt nyújt évről évre. Sajnos tavaly elmaradt, de idén 
újra igazi ünnepi hangulatban: szaloncukorral és mandarinnal várta a Főtérre látogatókat a Mikepércsi Önkormányzat. A 
mikepércsi családokat meghitt adventi fények várták, ugyanis „Mindenki Karácsonyfáján” és a Főtéren felkapcsolták a 
díszkivilágítást, amelyet Vízkeresztig élvezhetnek a helyiek.
Az ünnepi adventi vásáron helyi és környező települések termelői árusítottak többek között mézet, sajtot, lekvárokat, sü-
teményeket, karácsonyi díszeket és kézműves ékszereket.

A Mikulás pedig 650 db ajándékcsomaggal lepte meg a mikepércsi gyermekeket. Az ajándékait december 6-án szemé-
lyesen tőle vehették át a 3 év alatti, bölcsődébe még nem járó kicsik, míg a bölcsődések, óvodások, iskolások saját intéz-
ményeikben találkozhattak a „nagyszakállúval”, és itt kapták meg a Mikulás csomagokat.

Az idei fenyőfát Fazekas Juliannának és családjának köszönhetjük. 

Dobos Zita

Fenyőünnep és Mikulásvárás
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“Séta az őszi erdőben”

“Jön már az ismerős
Szép lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász,

Meg-megáll, lombot ráz.”
/Kányádi Sándor: Jön az ősz/

2021. október 26-án a szép időjárást kihasználva felkerekedtünk és meglátogattuk a közeli erdőt. A kiránduláshoz csatla-
kozott két beszoktatós gyermek is az édesanyjával. Jó volt a hangulat, énekeltünk, mondókáztunk a séta közben. Falevele-
ket gyűjtöttünk, csokorba szedtük és megnéztük az Ősz színeit. Ezen a napon elkészült a bölcsőde bejáratánál az őszi 
dekoráció. A következő napon az összegyűjtött falevelek felhasználásával baglyot készítettünk a gyermekekkel. Délután 
az elkészített műveket örömmel, mosolyogva mutatták a szülőknek.

“Tök jó nap”

2021. október 28-án az Önkormányzat által meghirdetett tökfaragó versenyre mi is nagy izgalommal készültünk. A hagyo-
mányosan faragott tök mellett a gyermekek kézlenyomatával díszített tököt is készítettünk, mivel fontos volt számunkra, 
hogy a gyermekek is részt tudjanak venni az alkotó munkában.

“Bazsarózsa ültetés”

2021. október 29-én a családokkal együtt bazsarózsákat ültettünk intézményünk előkertjébe. Bölcsődénk jó kapcsolatot 
ápol Kovács Petrával, a családi vállalkozásként működő vekerdi Bazsarózsa kertészet vezetőjével. A délelőttünket a 
Bárányfelhő Egyesület támogatta, ahová a bölcsődés gyermekek szülei az adójuk 1%-át ajánlják fel. Az Egyesület tagjai 
az ültetésben is aktívan részt vettek. Ezúton is köszönjük mindenki segítségét! Bízunk benne, hogy tavasszal virágba borul 
a kis kertünk.

“Itt kopog, ott kopog,

Megérkezett Télapóka, hopp!”
November 18-án bölcsődénkben járt a Télapó, és elhozta hozzánk postaládáját a gyermekek nagy örömére. Ebbe gyűjtjük 
a bölcsődés gyermekek rajzait és kívánságait tartalmazó leveleket. December 6-án délelőtt Rudolf rénszarvassal együtt 
érkezett intézményünkbe a Télapó, ekkor nézte meg a postaláda tartalmát és ajándékozta meg a gyermekeket, felnőtteket.

“Mesék birodalma”

Advent a csöndes várakozás ideje. A várakozás, készülődés időszakában ráhangolódunk az ünnepekre. A gyermekekkel 
énekelünk, mondókázunk és sokat beszélgetünk a karácsonyról. A kisgyermeknevelők mesés birodalmat készítettek a 
gyermekek örömére, a csillogó tekintetek jelezték, tükrözték az ünnep varázsát. Szép hagyományokat őrzünk. A hagyo-
mányok keltette meghittség, az egymásra figyelés, az örömszerzés, elcsendesedés töltik meg mindennapjainkat. Az au-
lában felállított fenyőfát közösen díszítjük fel a családokkal. Az előző évhez hasonlóan a szüleikkel érkező gyermekek 
egy-egy díszt függesztenek fel majd a fára.

Bölcsődénk téli zárása 2021. december 22-től 2022. január 02-ig tart. Január 03-án szeretettel várjuk a családokat.

Kis közösségünk nevében kívánunk mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

“Kicsiny kunyhóban szeretet,
Szeressétek a gyermeket,

E szent karácsony ünnepén
Önöknek ezt kívánom én.”

/Karinthy Frigyes/
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Benedek Elek születésének évfordulóján (szeptember 30.) a csoportok az egész hetet a mese bűvöletében töltötték. Egész 
hetes projekt keretében volt sok-sok mese diavetítéssel, dramatizálással, bábozással. Ezeket a tevékenységeket a Zene Vi-
lágnapja alkalmából zenei aláfestés is kísérte. Tovább ismerkedtünk a hangszerekkel és azok hangjaival. Zárásként az óvó 
nénik a Vajaspánkó c. népmese dramatizálásával kedveskedtek a gyerekeknek. 

A jeles - és világnapok sorozata nem ért véget. Október 4-én az Állatok Világnapját ünnepeltük. Nagycsoportosaink buszos 
kiránduláson látogattak el a Sárándi állatsimogatóba. Itt a gyerekek természetes környezetükben ismerkedtek meg a háziál-
latokkal. Lehetőségük nyílt az állatok etetésére, simogatására, tojás összeszedésére. Sok-sok ismerettel, élménnyel tértek 
vissza az óvodába. 

A nagycsoportosok könyvtárlátogatása után a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár szervezésében Berényi Nagy Péter 
„Tücsök Peti” zenés interaktív gyermek előadását tekinthettük meg. 

Október 8-án a mikepércsi kötődésű Tóth-Erdős Éva színésznő 
és párja érkezett Weöres Sándor megzenésített verseivel, melyet 
ajándékba kapott óvodánk.  A zenés műsoraink ezzel még nem 
értek véget. Rózsás Viki őszi zenés műsort hozott a gyerekek 
nagy örömére. 

Zöld Óvoda lévén ápoljuk hagyományainkat, és ennek kere-
tében feldolgoztuk Szent Márton legendáját is. A csoportok 
Libahetet tartottak. Ismerkedtek a libával és tulajdonságaival, 
a baromfiudvarral, volt kukoricafosztás, kézműves tevékeny-
ség különböző technikákkal, mese, vers, mozgásos játékok. 
Időjáráshoz kapcsolódó jóslatokkal is megismerkedtek a gye-
rekek. A projektet zenés, táncos libatorral zártuk. 

Október 12-vel indult az Ovisuli a nagycsoportosok részére. 
Ezen a napon bemutatkozott a Hunyadi János Általános Iskola. A gyerekek megismerhették az első osztályos pedagóguso-
kat és az osztálytermeket. Az iskola minden hónapban egy alkalommal szeretettel várja a leendő kisiskolásokat. 

A pedagógusok szakmai továbbképzéséről sem feledkeztünk meg a vidám napok alatt, online oktatás keretében többen 
részt vettek a debreceni Oktatási Központ Őszi pedagógiai napok előadássorozatán. 

Kisné Kathó Ildikó és Gyönyörű Margit 
óvodapedagógusok
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Újra Ovisuli!

2021. október 13-án, egy tanév kihagyása után, ismét kinyi-
totta kapuit az Ovisuli! Lelkes pedagógusainkkal fogad-
tuk azokat a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket, akik 
kíváncsiak voltak az iskolánkra, a tanító nénikre, és akik szí-
vesen töltenek el velünk egy játékos képességfejlesztő órát. 
A vártnál is nagyobb volt az érdeklődés. 30 ovisnak mutattuk 
be az iskolát, majd az iskola tornatermében mozgásfejlesztő 
játékok részesei lehettek Almási Rita fejlesztőpedagógus, 
valamint a leendő első osztályos tanító nénik, Kádárné 
Erdei Judit és Holczerné Bodnár Adél tanító nénik jóvol-
tából. Amíg a gyerekek „mókáztak”, addig a szülők is az 
iskola mindennapjaival ismerkedtek. A hangulat remek volt, 
a szereplők kedvesek, érdeklődőek, így minden adott volt, 
hogy az Ovisuli programunk ismét az iskola egyik sikeres 
projektje legyen.
Köszönjük a megjelenteknek a tartalmas estét, melyet no-
vember 9-én újra folytatunk! 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!                                                                                                   Feketéné Györfi Erika

Intézményvezető-helyettes
az Ovisuli koordinátora

Látogatás az Agórában

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatást nyert „A hajdú hagyományok nyomában” című projektjének megvalósí-
tásához. Ennek keretében díjmentesen látogathattuk meg az Agóra Tudományos Élményközpontot október 15-én.
A szakmai csoportvezető a következő programokkal várt minket:

Zenélő villámok - ismeretterjesztő bemutató
Kísérleti bemutató
Interaktív tér felfedezése
 
Mivel nagyon szép, meleg őszi időben sikerült meglátogatni a intézményt, így lehetőségünk nyílt egy Botanikus Kerti 
sétára is, ahol egy érdekes feladatlap segítségével felfedezhettük a Botanikus Kert szépségeit és érdekességeit.
A 8.a, 8.b és 5.a osztályok nevében mondhatom, nagyon jól éreztük magunkat, s hálásak vagyunk a lehetőségért.

Kovácsné Biró Annamária és osztályfőnök társai: Szarvasné Joó Anikó és Marinó Sándor
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Töklámpás délután iskolánkban

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában 2021. október 22.-én hallo-
weeni témanapot szerveztek az intézmény pedagógusai az alsó tagozatos gyerekek 
számára.

A kisdiákok játékos programok formájában hangolódhattak a közelgő halloweenre 
és az őszi szünetre. A gyerek között akadtak olyanok, akik már a témanap megkez-
dése előtt magukra öltötték jelmezeiket, kifestették arcukat. 

A napközis csoportok egymással versenyezve vehettek részt különböző feladatok-
ban. A feladatok során sokszínű plakátok, álarcok, maszkok készültek. A kézügyes-
ségen túl mind a hat csoport sorversenyben is részt vett. A sorverseny feladatai 
között szerepelt a “tökkerülés” futással, majd zsákban ugrálással, illetve a gyerekek 
megcsillogtathatták célzó tehetségüket is a diódobáló verseny során. 

A játékok, versenyek igazán jó hangulatban zajlottak. Minden diák kivette a részét 
a feladatokból, így a pedagógusok számára nagy kihívást okozott a csoportok rang-
sorolása. Mivel minden csoport rendkívül ügyesen teljesített, érdemként egy-egy 
édességcsomaggal lettek jutalmazva.

A délután végére kellően jókedvűen, sok élménnyel gazdagodva indulhattak haza 
diákjaink, megkezdve őszi szüneti pihenésüket. 

Sarka Mónika

Papírgyűjtés

Iskolánkban az előző tanévben a járvány miatt elmaradt a papírgyűjtés. Ennek is köszönhető, hogy az október 7-re tervezett 
ideire óriási volt az érdeklődés. Lelkes szülők, nagyszülők hozták reggel 7 órától, az akár már 2 éve gyűlt papírhulladékot. 
Felsőseink tanítás után indultak talicskákkal, kerékpárral felszerelkezve, hogy minél előrébb végezzenek a meghirdetett 
versenyben. Olyan gyorsan gyűlt a papír, hogy megtelt a konténer jóval 4 óra előtt. 18-án folytattuk a gyűjtést, s még na-
gyobb örömmel (csodálatos napsütéses időben) láttak munkának tanulóink. Ismét segítettek a szülők, ekkor már 2 konténer 
telt meg. Elfáradva, de vidáman fejeztük be, s az elszámolás, mérés után az alábbi eredmény született:
iskolai szinten 12774 kg gyűlt össze, ami nagyon szép teljesítmény.

Köszönöm kollégáim segítségét, akik az udvaron egymást váltva 
segítették a gyerekek munkáját, mérték, pakolták a hulladékot.

Kovácsné Biró Annamária

Alsó tagozaton: Felső tagozaton:

4.a – 5530 Ft
1.b – 5440 Ft
4.b – 4040 Ft
3.a – 3860 Ft
2.a – 3030 Ft
2.b – 1720 Ft
1.a – 910 Ft-tal gazdagodott

8.b - 20490 Ft
8.a – 16050 Ft
6.a – 15130 Ft
7.a – 9780 Ft
6.b – 9260 Ft
5.a – 6750 Ft-tal gyarapította 
az osztálykasszát.
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Mikepércsi 
TÜKÖR TELEPüLéSüNkET iS éRiNTETTE A 

iii. ORGANiCA FX RUNNiNG FUTÓVERSENy

Október végén a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrkapitányság 
közreműködésével, a Hajdú Rendészeti Sportegyesület szervezésében, nemzetközi futóverseny került megrendezésre Nagyvárad 
és Debrecen között. A két település között 85 kilométert teljesítettek mintegy háromszázan a III. Organica FX Running 
megmérettetésen. A futók településünket is érintették a verseny során. 

„A rajt reggel 9 órakor volt Nagyváradon. Onnan indult el a stáb és mintegy 85 km megtétele közben érintik itt a mikepércsi 
váltópontot is és futnak be Debrecenbe, egészen a Kossuth térig. Egyéni ultramaratoni kategóriában, 2 fős váltóban, 5 és 
10 fős csapatban lehet teljesíteni a távot. Ezt a versenyt kimondottan a jobb futóknak szerveztük. Van egy futás sebesség-
limit, amit minden futónak teljesítenie kell. Legalább 6 perc alatt kell teljesíteniük az 1km-es távot, ez feltétel volt minden 
versenyzőnél. Végül 71 csapat nevezett és közel 300 fő vett részt a megmérettetésen.” - mondta Balogh József, a Hajdú 
Rendészeti Sportegyesület ügyvezető elnöke lapunknak.

Az ügyvezető hozzátette, hogy a futás egy univerzális sport. Szinte majdnem minden sportágban szerepet játszik valami-
lyen szinten. Felmérések szerint a rendszeres, megfelelő intenzitású fizikai aktivitás, tehát a futás is, számos betegséggel 
szemben sokkal ellenállóbbá teszi a szervezetet és a stressz levezetésére is tökéletes ez a sportolási forma. A legpopulári-
sabb sportág, hiszen anyagi ráfordítás nélkül is, akár hobbi szinten, szinte mindenhol elérhető bárki számára. 

A futók 13.00 óra és 16.00 óra 
között a Hunyadi János Ál-
talános Iskola felől érkeztek 
meg településünkre. Az ott 
felállított váltópontnál és sá-
tornál pihenésre, frissítésre is 
lehetőségük nyílt. A futókat is-
kolásokból álló szurkolótábor 
bíztatta a váltópontnál- tudtuk 
meg Kiss Sándornétól, telepü-
lésünk alpolgármesterétől. 

„Településünk a mai nap 
folyamán egy futóverseny 
szervezésében vett részt. 
Igyekeztük úgy összeállítani a sátorban felkínált ételek listáját, hogy minden megtalálható legyen. Úgy gondolom, a sport 
nagyon fontos minden ember számára. A futás pedig minden izmot megmozgat, úgyhogy az egész test sportol egy jó futás 
alkalmával” - mondta Kiss Sándorné.

Lehetőségünk nyílt beszélgetni a futókkal is a verseny során. Egyöntetűen állítják, hogy a sport rengeteget segít nekik a hét-
köznapok során. Legyen bármilyen rosszkedvük vagy rossz napjuk, a futás után minden egyből más perspektívába kerül. 
Ezúton is gratulálunk minden versenyzőnek, aki részt vett III. Organica FX Running Futóversenyen.

Duró Gábor

A váltópontunk jó hangulatát a velünk tartó általános iskolás cso-
portnak köszönhetjük, akikkel közösen biztattuk a futókat. A futó-
versenyhez felállított frissítőpont kialakításában köszönjük a támo-
gatást a Bárányfelhő Egyesületnek, a CBA Mikepércs üzletnek, a 
D-Bisztrónak és a Sugár Csemegének! Köszönjük a Rendőrség és 
a Mikepércsi Polgárőr Egyesület munkáját a településünkön zajló 
verseny biztonságának biztosításáért! Köszönjük továbbá kollé-
gáink segítségét a rendezvény lebonyolításában!

A szervezőknek, a Hajdú Rendészeti Sportegyesületnek gratulálunk, 
és már várjuk a jövő évi újabb közös szervezést!
                                                                                      Kovács Andrea
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Mikepércsi 
TÜKÖR

Településünk rendezvényein és a bölcsőde életében is részt vettünk az elmúlt időszakban. A bölcsődében bazsarózsákat 
ültettünk, melyeket egyesületünk biztosított az udvar szépítéséhez az intézménynél. A gyermekek számára a szép környezet 
és a növények szeretete már kisgyermek korban is nagyon fontos. Ehhez szerettünk volna mi is hozzájárulni. 

Az OrganicaFX Nagyvárad-Debrecen futóversenyen a frissítőpont kialakításában vettünk részt, és biztosítottuk a futók 
számára szükséges ételt-italt. Nagyon izgalmas délután volt.

Megrendeztük novemberben az első karácsonyi vásárunkat a Kató iskolában. Lehetőséget biztosítottunk a használt gyer-
mekjátékok árusítására a jelentkezők számára. Sokan éltek is vele, hogy részt vegyenek a vásáron és találták meg a kis 
ajándékot a gyermekeik számára. Az eseményen adományokat is gyűjtöttünk a rászoruló családok számára. Nagyon sok 
játék érkezett, de ruha felajánlásokat is kaptunk. Az ajándékokat az ünnepek előtt juttatjuk el a rászoruló családok számára, 
ezzel is szebbé téve számukra az ünnepet. Nagy öröm volt látni, hogy több család csak azért érkezett hozzánk, hogy az 
ajándékba szánt játékokat átadja. Köszönjük a családok nevében is! 

Az Egyesület önkénteseinek, valamint az Önkormányzatnak ezúton is köszönöm az egyesület számára nyújtott segítséget 
az idei évi tevékenységeinkhez!

Békés, szeretetben és egészségben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk Mindenkinek!

Kovács Andrea
elnök

MOzGALMAS ŐSz, MEGLEPETéSEkBEN 
GAzDAG TéL A BÁRÁNyFELhŐ EGyESüLETNéL
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Mikepércsi 
TÜKÖR BAzSARÓzSA NéPDALkÖR híREi
Október 16-án nagy eseményre virradt népdalkörünk tagsága. A ,, Hagyományos régiók, régiók hagyománya”  XIII. Vass 
Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjére utaztunk Csepelre. A rangos eseményen közel száz fellépő együt-
tes és szólista mérettette meg tudását, felkészültsé-
gét  a szakértő zsűri előtt. A két éve tartó térségi, majd  
országos válogató után jutottak be a résztvevők a ver-
senybe. Együttesünk az Uccu neki citerakör tagjaival 
egyesülve készült a nagy eseményre, melyen kiváló és 
nagy múltú népzenei csoportokkal együtt léphettünk fel 
egy színpadra. Fiatal tagjainknak ez volt az első komoly 
versenye, ezért nem csoda, hogy torkunkban dobogott 
az izgalomtól a szívünk, amikor a színpadra léptünk. 
Sajnos nem kedvezett a versenyzésünknek az a tény 
sem, hogy két oszlopos tagunk nem tudta vállalni az 
eseményen való részvételt családi elfoglaltságai miatt, 
így újdonsült férfi tagunknak egyedül kellett helytáll-
nia.  A zsűri tagjai között helyet foglalt Széles András 
citeratanár, a Népművészet Ifjú Mestere,  Dévai János 
etnográfus, Juhász Erika népzenész, mestertanár és Ifj. 
Horváth Károly népzenetanár. A szigorú zsűri NÍVÓDÍJ-
JAL jutalmazta a ,, Debreceni zöld erdőben születtem…” című hajdúsági összeállításunkat. Szebbnél szebb előadásokban 
gyönyörködhettünk az egész napos programon, melyet nagy gonddal rendezett meg a Vass Lajos Népzenei Szövetség. 
Köszönetet szeretnénk mondani Tímár Zoltán polgármester úrnak az utazáshoz nyújtott segítségért!
Novemberben újabb szép népművészeti alkotással gazdagodott a népdalkör. Elkészült a Csoóri Pályázat keretén belül meg-
rendelt fekete guba. Készítője Nagy Magdolna és Dezsőné Borbély Emma. Magdolnától sok érdekességet megtudtunk 
erről a különleges ruhadarabról. Nyári viseletünket is hamarosan kézben tarthatjuk a pályázati lehetőségnek köszönhetően.
Szeretettel várjuk az énekléshez kedvet érző társakat közösségünkbe, szerdánként 5 órakor a Wass Albert Közösségi Ház-
ban!                                                                                                                                                     Vatainé Facsar Veronika

iDéN iS TÖkLÁMPÁSOk DíSzíTETTék A FŐTERET.
A tökfaragás Magyarországon is régi hagyomány. Sokan élnek abban a tévhitben, hogy a töklámpás készítése az angolszász 
és amerikai ünnephez a „Halloween”-hez kötődik, pedig a tökfaragásnak Magyarországon is története van.
A történet szerint az Árpád-házi Salamon és László trónviszályához köthető. Salamon ugyan elismerte Lászlót, mint 
magyar királyt, azonban a királyi udvarban is terveket szőtt a trón visszaszerzésére. Ezek után László biztonsági 
okokból a visegrádi vár tornyába záratta. Az őröknek parancsba adták, hogy sötétedés után töklámpásokkal vi-
lágítsák ki a tornyot, hogy éjszaka is szemmel tarthassák a rabot. A különleges „fáklyák” azonban nemcsak a vár 
foglyát világították meg, hanem a Dunán közlekedő hajósoknak is támpontul szolgáltak. Innen ered a mondás: 
„fénylik, mint Salamon töke”
A játékban résztvevőknek köszönhetően október utolsó napjaiban világító töklámpásoktól volt díszes községünk Főtere. 
Idei évben is sorra érkeztek az ötletes, vicces, félelmetes tökfejek, melyet az éj sötétjében megcsodálhattak az oda látogatók 
vagy a hosszú napi munkából haza tartók. A zsűritagok pedig kiválasztották a legnépszerűbb, legötletesebb, legviccesebb 
és legfélelmetesebb alkotások nyerteseit. A versenyeink az adventi időszakban is folytatódnak, melyet az Ezeréves Tölgy 
Online Kulturális és Közösségi Tér Mikepércs facebook oldalán követhetnek.          
Zahorján Mária
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Mikepércsi 
TÜKÖREzERéVES TÖLGy

Az év legcsodálatosabb időszaka az advent, az ünnepi 
készülődés, a lelki feltöltődés, felkészülés időszaka. A 
levegő megtelik várakozással, az utcák ünnepi világítás-
sal. Az Ezeréves Tölgy facebook oldal hitvallásához híven 
ismét megtöltötte online játékokkal, izgalmas tevékenysé-
gekkel ezt az időszakot, hogy minél több örömöt csaljunk 
az arcokra. Karácsonyi rajzversenyünkre szebbnél szebb 
alkotások érkeztek. Sokan megmutatták adventi koszorúju-
kat is. És még nincs vége. Még játszhatnak az értékes nye-
reményekért, amennyiben követik a felhívásokat. 
Idén is keressük a szinte már hagyománynak számító, 
legszebb karácsonyfát, valamint a legszebben feldíszített 
ünnepi otthont, kertet. De hóember építő versennyel is 
készültünk. Idén értékes nyeremények találnak gazdára, a 
játékosok nyerhetnek okosórát, bluetooth hangszórót, Lego 
játékot, könyvnyereményt, valamint Fórum utalványt.
Kövessék az Ezeréves Tölgy facebook oldalt és figyel-
jék felhívásainkat! Az adventi játékok mellett rendha-
gyó, online adventi kalendáriummal szeretnénk Önökkel 
közösen ráhangolódni az ünnepekre. Adventi gondolatokkal, 
videóüzenetekkel, ünnepi receptekkel, kézműves ötletek-
kel és nyomtatható kuponokkal töltöttük meg kalendáriu-
munkat, melyet minden nap közzéteszünk az Ezeréves Tölgy 
oldalon. Csak egy kattintás és már nyílnak is az adventi 
ablakok!

Tartsanak velünk!

Erdős-Tóth Fruzsina

 21.

Prémium minőségű fajtamézek, 

különleges fajtamézek, Apiterápia termékei, (méhpempő, 
méhkenyér, propolisz, szárított és nyers virágpor, méhviasz), 
ízesített mézkülönlegességek, méhviaszgyertyák, mézes aján-
dékcsomagok minden alkalomra! 
A termelőtől egyenesen a vásárlóhoz! 
Személyes vásárlás Mikepércs, Orosz István utca 9. szám alatt 
(Coop bolttal szemben a zsákutcában a zsákház), vagy ren-
deljen házhoz, nálunk ingyenes a házhozszállítás, rendelési ér-
tékhatártól függetlenül Mikepércs, Debrecen és vonzáskörze-
teiben! 
Már bankkártyával is fizethet nálunk! 
Bővebb információért tekintsék meg oldalunkat, 
illetve telefonon is elérhetőek vagyunk! 
Telefonszám: 06 30 178 7541

facebook.com/Tóth Méhészet Mikepércs 

Ezúton is kívánunk Minden Kedves Vásárlónknak 
Kellemes, Boldog Karácsonyi Ünnepeket, Boldog 
Új Évet és nagyon jó egészséget!
 
Tóth Méhészet Mikepércs! 
Méhészet és Apiterápia 2006 óta!

hiRDETéS

Hirdetési tarifák: 

A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon 
adhatja fel hirdetését: 

féloldal terjedelemben: 10.000 Ft, 
negyedoldal terjedelemben: 5.000 Ft, 
apróhirdetés karakterszámtól függően: 400-500 Ft, 
apróhirdetés keretes: 400-500 Ft + 200 Ft. 

Hirdetését feladhatja a Wass Albert Közösségi Ház-
ban 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 ki-
adásáért felelős személy megtagadhatja. 



Mikepércsi 
TÜKÖR Viii. CSiGACSiNÁLÓ

A csigatészta az alföldi lakodalmak tyúkhúslevesének elengedhetetlen 
eleme, készítését egy bordázott táblácska és egy orsó segítségével sa-
játíthatjuk el. A tésztához nincs egyébre szükség, csak lisztre és tojásra. 
Ezeket össze kell gyúrni többször, majd nyújtani. Ennek a régi hagyo-
mánynak a továbbörökítését célozta meg a Mikepércsi Őszidő Egyesület 
a Csigacsináló nevet viselő rendezvényével, melynek előkészületeiről és 
részleteiről Tahóczki Sándorné, az egyesület vezetője adott tájékoztatást 
lapunknak.
 „A nyolcadik alkalommal rendeztük meg ezt az eseményt. Sajnos a 
tavalyi évben el kellett halasztanunk a találkozót. Örömmel fogadtuk a 
vendégeket itt a Wass Albert Kultúrházban. A térségből nyolc klub fo-
gadta el meghívásunkat. A rendezvény célja az, hogy mi szépkorúak is 
kikapcsolódjunk egy kicsit, jól érezzük magunkat, illetve az, hogy to-
vábbadjuk a fiatalságnak a csigakészítés minden csínját-bínját. - mondta 
Piroska néni.
A rendezvény nyitásaként Tahóczki Sándorné köszönte meg  Tímár Zoltán 
polgármester úr és az Önkormányzat, valamint Mike Sándor képviselő úr 
támogatását. Hozzátette az egyesület nélkülük nem tudna egy ilyen nagy 
eseményt megrendezni. A klubvezető köszöntője után Molnár Ferencné, 
a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Nyugdíjas Szövetség elnökasszonya 
mondta el gondolatait a hagyományőrző esemény kapcsán.
„Nagyon vártam arra, hogy hosszú idő után ismét találkozhassunk és 
most végre megadatott. Mi idősek már megszoktuk azt, hogy emberek között vagyunk. Nagyon jó látni azt, hogy a megyéből 
milyen sok klub részt vesz ezen az eseményen.  Tudjuk, hogy minden szépkorúra pozitív hatással van a társasági élet. Meg-
mondom őszintén én nem tudom hogyan kell jó csigát készíteni és mindig csodálkozva nézem, hogy azt a pici tésztát, hogy 
tudjátok ilyen gyorsan sodorni. Le a kalappal mindenki előtt. Ezúton is köszönöm szépen a meghívást Piroskának, és jó 
szórakozást kívánok mindenkinek”- mondta Molnár Ferencné köszöntő beszédében.
 Ebben az évben a járványhelyzet miatt nem nyílt lehetőség arra, hogy a csigákat helyben készítsék el a szépkorúak. Előre 
elkészített csigatészták közül kellett kiválasztani a háromtagú zsűrinek a legjobbakat. A bíráló bizottság elnöke telepü-
lésünk alpolgármestere, Kiss Sándorné volt. Őt kértük meg, hogy értékelje az idei felhozatalt. 
 „Öt csapat nevezett a versenyre. Az egyik csigatésztának a formája, a másiknak a színe más, de a maga módján mind 
nagyon szépen van elkészítve. Én bármelyiket szívesen elfogyasztanám. Tudni kell rólam, hogy már van öt unokám, akik 
minden egyes látogatáskor, ahogy ők mondják, a „csigaebéd” után sóvárognak. Nálunk a húsleves csiga nélkül már-már 
elképzelhetetlen”- mondta alpolgármester asszony. 
A zsűri másik két tagja Dosztné Piroska és Siposné 
Julika egyöntetűen állította: valaki sarkosra, míg má-
sok laposra sodorják a csigát. Véleményük szerint a 
jó csigatésztához nem kell más, mint 1 kg liszt és 10 
tojás. Víz nem kell hozzá és akkor főzés közben nem 
ázik el. Hozzátették, hogy Mikepércsre mindig szí-
vesen jönnek, hiszen nagyon kedvesek és közvetle-
nek itt az emberek, és igazán jól érzik magukat egy 
ilyen találkozón. 
 A VIII. Csigacsináló rendezvényen a jókedv és a 
jó hangulat is garantált volt. A rendezvényen min-
dig szívesen vesznek részt a környékbeli települések 
nyugdíjas klubjai is. Elmondásuk szerint az elmúlt 
évek alatt nagyon jó kapcsolat alakult ki a klubok 
között, a járványhelyzet ellenére is - ha tehetik - 
kölcsönösen látogatják egymás rendezvényeit és mindig igyekeznek valami új produkcióval meglepni a közönséget. A 
gálaműsort követően a csigacsináló verseny eredményhirdetése következett. A három tagú zsúri hirdette ki az eredmé-
nyeket. Az Önkormányzat ajándékcsokorral jutalmazta a legjobb levesbetét készítőit, majd ebéddel és táncos mulatsággal 
zárult a rendezvény.

Duró Gábor
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Mikepércsi 
TÜKÖRkARÁCSONyi SzOkÁSOk A NAGyViLÁGBAN

Közeledik az esztendő legszebb és legtiszteletteljesebb ünnepe, a karácsony. 
A karácsonyi ünnepkör számos érdekes, szívmelengető hagyományt őriz Magyarországon, advent kezdetétől egészen 
a Vízkereszt napjáig. Szinte minden hétre jut valamilyen szokás vagy népi hiedelem. Mindenki előtt jól ismert pél-
dául az adventi naptár és koszorú készítés, az adventi gyertyagyújtás, a Mikulást váró kiscsizmák kihelyezése, Luca 
széke, a karácsonyi menü halászlével, töltött káposztával, a december 24-i ajándékozás vagy a karácsonyfa ledíszí-
tése Vízkereszt napján.

Nemcsak nekünk, magyaroknak, hanem minden nemzetnek megvannak a maga karácsonyhoz kötődő egyházi, tör-
ténelmi, népi szokásai. Nézzünk néhány érdekességet a szomszédos országokból!

Szomszédunk, Horvátország minden útját feldíszíti decemberben. Zágrábban, a Jellasics téren pedig nem egyet, hanem a 
3-4 legszebb és legnagyobb fenyőfát állítják ki. 
Minden ember részt vesz a december 24-i éjféli misén Lengyelországban. Az ünnepi menü egy vékony ostya széttörésével 
kezdődik, ami Jézus születésének a szimbóluma a lengyel kultúrában.
Már december elején megkezdik az ezerféle apró sütemény készítését Csehországban. Az egy hónapon át sütött finom-
ságok együttesen karácsony estéjén kerülnek ki az asztalra.
Ukrajnában pedig a Halloween-t idézi a karácsonyfa díszítés: sok helyen pókhálókat és műanyag pókokat helyeznek el 
a fákon. Ez a hagyomány egy népmeséből ered, miszerint egy szegény asszonynak nem volt pénze díszes karácsonyfát 
állítani, és karácsony reggelén arra ébredt, hogy a fenyőt pókok szőtték be. A karácsonyi pók természetesen szerencsét is 
jelent.

A zokni kandallóra akasztása vagy - a nálunk is hagyománnyá vált - „csizma ajtó elé helyezése” Angliából ered. A brit 
mesék szerint a télapó a kéményen keresztül érkezik a kandallóba, az ajándékokat pedig a párkányára akasztott zoknikban 
rejti el. Ennek oka egy legendában keresendő, miszerint a télapó egyszer egy kéményben ereszkedett lefelé, amikor vé-
letlenül elejtett pár aranyérmét, és azok egy kandallón száradó zoknikba estek. Csak a délutáni királynői beszéd után lehet 
igazi a karácsony az Egyesült Királyságban. A vacsora pedig angolos: egy kis sült pulyka gyümölcsös pitével és pudinggal.
Szintén brit hagyomány, hogy fagyöngyöt akasztanak az előszoba vagy az ajtók felé, ami azt sugallja, hogy alatta szabad 
a csók. 

Franciaországban  minden év decemberében ekkor gyűlik össze az egész család. A tartományoknak saját szokásai van-
nak. Párizsban pedig mindenki tiszteletét teszi az éjféli misén, ami után gyorsan nyugovóra is térnek az emberek. Az aján-
dékozásra reggel kerül sor. Az utóbbi években nagy divat lett, hogy a karácsonyfa különböző színekben fest. 
A tánc szülőhazájában, Spanyolországban a karácsonyi ünnepek sem maradhatnak tánc nélkül. Az éjféli mise után 
kezdődnek a kisebb táncos rendezvények. Külön érdekesség a Mikulás ünnepe: a spanyol gyerekek csak Vízkereszt napján 
kapják meg az ajándékot a kitisztított, kifényesített cipőikbe. A meglepetéseket a bibliai napkeleti bölcsek (Háromkirályok) 
hozzák.

Olaszországban sem ismert a Mikulás, és itt is csak januárban látogatja meg a gyerekeket a jóságos Befana nevű bo-
szorkány, aki a kikészített zoknikba rakja az ajándékokat. De  mit is keres egy kedves, jó boszorkány ebben a vallásos 
országban? A válasz egyszerű: már jóval a kereszténység megjelenése előtt létezett Befana, majd a Vízkereszttel lassan 
összekapcsolódott. 
A görögök legendája szerint  a Föld mélyén gonosz manók élnek, akik a Földet tartó fa törzsét fűrészelik egész évben. 
Csak karácsonykor hagynak fel vele, hogy a földre jöjjenek bosszantani az embereket: ilyenkor törnek - zúznak, eleszik az 
ennivalót. A tűztől azonban nagyon félnek, ezért a házi tűzhely sosem aludhat ki. Vízkeresztkor a pap által megszentelt víz 
ereje űzi vissza őket a Föld gyomrába.

Néhány környező ország példáján keresztül az ünnepi hagyományok nagyon eltérő képet mutatnak. Vannak, amik érde-
kesek, mások szokatlanok, egyesek pedig teljesen furcsának tűnnek. A különbségek az eltérő kulturális szokásokban, 
különböző nemzeti tradíciókban keresendőek. Egységes azonban szerte a világon, hogy a karácsony a béke és a szeretet 
ünnepe.

Dobos Zita
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Adventi asztali díszek készítése

Hozzávalók: fa talp, 4 db gyertya, termések, díszgömbök, műfenyő, műhó, őzike, karácsonyi tábla, ragasztó spray, illetve 
ragasztó pisztoly.

1 lépés: a fa talpra a 4 db gyertya felrögzítése (ebben az esetben a bevonat nélküli gyertya és a fa felület összeragasztható 
a ragasztó pisztoly segítségével)
2 lépés: a dekorációs elemekkel körbedíszítjük a gyertyákat továbbra is a ragasztópisztollyal.
3. lépés: a ragasztó spray-jel befújjuk a felületet és a műhóval megszórjuk.
4. lépés: végül az őzikét, a táblát és a gömböket elhelyezzük a fa talpon.

Hozzávalók: parafa lap, szőrmés hungarocell koszorú, száraz oázis, 4 db gyertya, gyertyatüske, dekorációs kellékek (por-
celán egerek, kövek, ezüstre színezett termések, hungarocell hópihe, lézervágott fenyőfa, karácsonyi plexi tábla, szalag), 
ragasztópisztoly, olló, kés

1. lépés: a parafa lapot olló segítségével méretre vágjuk a koszorú alá, majd felragasztjuk rá a koszorút ragasztó pisztollyal
2.lépés: a koszorú közepébe kés segítségével befaragjuk a száraz oázist
3.lépés: az oázisba beleszúrjuk a gyertyákat a gyertyatüske segítségével.
4.lépés: az oázisra ragasztó pisztollyal felragasztjuk az egereket, illetve a szalaggal körbekötjük a 4 db gyertyát.
5.lépés: végül az oázis látszó részeit teleragasztjuk a dekorációs kellékekkel

Jó alkotást, karácsonyi hangolódást, valamint Békességben és Egészségben Gazdag Karácsonyi Ünnepeket Kíván a Díszes 
Otthon csapat (Petőfi u. 67.)

Varga-Szabó Kitti
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ANDERSEN: kéT GyERTyA mese
Volt egyszer egy szép szál viaszgyertya, aki nagyon is jól 
tudta magáról, hogy mit ér.

– Viaszból teremtettek, formába öntöttek! – kevélyke-
dett. – Szebb a lángom, mint más közönséges gyertyának, 
s tovább is égek: kristályüveg csillárban volna a helyem 
vagy legalább ezüst gyertyatartóban.

–  Gyönyörű élete lehet! – sóhajtott fel mellette a faggyú-
gyertya. – Engem bizony csak faggyúból teremtettek, de 
azért én is érek valamit, mindenesetre többet, mint néme-
lyik faggyúgyertya, akit csak háromszor mártanak. Engem 
nyolcszor mártot tak, hogy elég vastag legyek. Nem is panasz-
lom a sorsomat. Tudom, hogy előkelőbb dolog viaszból 
születni, mint faggyúból, de hát nem rajtunk múlik, hogy 
minek születünk. Kegyed majd a szobába kerül, a kristály-
csillárba, én meg a konyhába, s az sem utolsó hely, hiszen 
az tartja el az egész házat.

– Ó! – húzta el a száját a viaszgyertya. – Van a világon 
fontosabb dolog is az evésnél! Sokkal többet ér a társasági 
élet. Ha az ember egy ragyogó társaságban maga lehet a 
legragyogóbb! Ma este bál lesz a házban, mindjárt jönnek 
értem meg a csa ládomért.

Ahogy kimondta, már jöttek is érte, de nemcsak őt vitték 
el, hanem a faggyú gyertyát is. Maga a ház asszonya vette 
a kezébe, s a konyhába vitte: egy kisfiú várt ott kosárral a 
kezében. Krumplival rakták meg a kosarat, almát is tettek 
melléje; a jószívű háziasszony ajándékozta meg vele a kis-
fiút.

–  Ezt a faggyúgyertyát is vidd haza, kisfiam – mondta vé-
gül. – Édesanyád világos virradatig dolgozik, elkel a gyer-
tya nálatok.

A kislánya ott állt mellette, s amikor azt hallotta: világos 
virradatig, felragyogott az arca.

–  Én is fennmaradok ma világos virradatig! – kiáltotta 
boldogan. – Ma éjszaka bál lesz nálunk, s a legszebb ruhá-
mat veszem föl, a piros szalagosat!

Csak úgy sugárzott örömében.

„De jólesik ilyet látni! – mondta magában a faggyúgyertya. 
– Sohasem felejtem el, milyen boldog volt ez a kislány! 
Ilyet úgyse látok többet.”

A kisfiú beletette a kosarába, ráhajtotta a födelet, s vitte 
haza.

„Ugyan hová kerülök? – törte a fejét a faggyúgyertya. – 
Biztosan szegény embe rekhez, akik talán még réztartót se 
tudnak adni alám, a viaszgyertyát meg kristálycsil lárba he-
lyezik, és fénypontja lesz a társaságnak. Előkelő uraságokra 
szórja a fényét – ó, de nagyszerű is az! Nekem alighanem 
másképp alakul a sorsom, hiszen csak faggyúból öntöttek.”

Csakugyan szegény emberekhez került, egy özvegyasszony-
hoz és három gyerme kéhez, abba a rozzant kis házba, amely 
éppen szemközt volt az előkelő úri házzal. Megörült az öz-
vegyasszony, amikor a gyertyát meglátta.

–  De szép szál gyertya! – kiáltotta. – Egész éjjel világít majd 
nekünk. És meggyújtotta.

–  Juj! – utálkozott a gyertya. – Közönséges kénes gyufával 
gyújtanak meg! Bezzeg a viaszgyertyát jobban megbecsülik 
odaát!

Ott is akkor gyújtották meg a gyertyákat: felragyogtak a ter-
mek. Kocsik robogtak a ház elé, előkelő öltözetű báli vendé-
gek szálltak ki belőlük, zeneszó áradt ki az utcára.

„Most kezdődik a bál! – gondolta sóvárogva a faggyúgyertya, 
s eszébe jutott a gazdag kislány örömtől sugárzó arca. – Ilyet 
se látok többé!”

De az özvegyasszony legkisebb leánykája egyszerre csak oda-
somfordált testvérei hez, megölelte őket, és nagy-nagy titkot 
súgott a fülükbe:

–  Mit gondoltok, mi lesz ma vacsorára? Sült krumpli, úgy ám! 
– és csak úgy sugárzott a boldogságtól; a gyertya világa éppen 
az arcába hullott, s a gyertya olyan igazi örömet látott az ar-
cán, mint nemrég az úri házban a gazdag kislányén, amikor így 
dicsekedett: „Ma éjszaka bál lesz nálunk, s a legszebb ruhámat 
veszem föl, a piros szalagosat!”

„Lám, a sült krumpli ér annyit, mint a fényes bál! – gondolta 
a faggyúgyertya. -Hiszen egyformán örül ez a két kislány, a 
gazdag meg a szegény!” Még rá is tüsszentett az igazságra, 
helyesebben szólva sercent egyet, mert egy faggyúgyertyától 
csak ennyi telik.

Asztalt terítettek, és nekiláttak a sült krumplinak. Ó, de pompás 
íze volt! Való ságos ünnepi lakomát csaptak belőle. Még egy-
egy almát is kapott mindenki vacsora után, csemegének.

Aztán lefeküdtek a gyerekek, az édesanyjuk megcsókolta őket, 
s nyomban el is aludtak. De az anyjuk fönn virrasztott: egész 
éjszaka varrt, hogy megkeresse a három gyermek kenyerét. A 
szemközti házból átragyogtak a fehér viaszgyertyák, áthallat-
szott a báli zene. Fönn a magasban pedig tündöklöttek a csil-
lagok, egyformán szitálták halvány fényüket a gazdag házra 
meg a rozzant házikóra.

„Mégiscsak szép volt ez az este! – mondta magában a faggyú-
gyertya. – Vajon boldogabb volt-e a kristálycsillárban a viasz-
gyertya? Ezt meg kellene tudnom, mielőtt csonkig égek.”

És a két kislányra gondolt; az egyikre a viaszgyertya, a 
másikra a faggyúgyertya vetett fényt, mégis egyformán 
sugárzott az arcuk. Eddig a történet, az okosnak ennyi is 
elég.
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Híreink
2021.09. 27-én a Meseerdő Óvoda „Süni” csoportja látogatott el a könyvtárunkba, a közelgő Népmese Napja alkalmából. 
A gyerekek megismerkedtek a könyvtár állományával, a könyvek betűrendes elhelyezésével, a különböző állomány-
egységekkel. A mese részlegből  kiválogattuk a királylányos, királyfis és sárkányos népmeséket, ezeket közreadtuk, 
megnézegettük. Beszéltünk róla, hogy a népmese napja Benedek Elek nevéhez kötődik, tőle is nagyon sok könyv megta-
lálható a könyvtárban. A foglalkozás során minden óvodás kedvére válogathatott a mese kínálatunkból egy-egy könyvet, 
amit nagy örömmel böngészgettek. Végül a legjobban tetsző könyveket ki is kölcsönözték. 

2021. október 7-én a Méliusz Juhász Péter Könyvtár támogatásával vendégünk volt Berényi Nagy Péter „Tücsök Peti”, 
aki számos mese, mondókás és dalos könyv írója és illusztrátora. 

Életútjáról elárulta, hogy a diploma megszerzése után rövid ideig tanított, majd népművelőként dolgozott, de három 
évtizede már szellemi szabadfoglalkozásúként él. Elmondása szerint önkifejezőnek tartja magát, meséket, verseket ír, 
saját könyveit ő rajzolja, sőt mások köteteit is illusztrálja. Szabad idejében fest, fényképez. Alkotás közben teljesen 
átszellemül. Gyermekeknek gitározik, énekel, a dalokat is ő szerzi. Világfa zenekarával felnőttek számára is nyújt zenei 
élményeket.

Ezúttal a Mesevár Óvodába hívtuk meg, ahol egy fergeteges zenés-rajzos-interaktív produkcióval kedveskedett az óvo-
da kis lakóinak. A foglalkozás során a gyerekeknek számos találós kérdést kellett kitalálniuk, ezeket hol zenés, hol 
mondókás, hol rajzos formában tette fel,  a helyes megfejtéseket csokival jutalmazta. Számos dalocskáját vele együtt 
énekeltük, hajókáztunk, repültünk, közös élményeket szereztünk, örömteli perceket éltünk át. Előadását nagyon szépen 
köszönjük!

November 19-én könyvtárbemutató foglalkozáson vettek részt a negyedik osztályos tanulók. A diákok megtudták, hogy 
közel 9000 kötetes a könyvtár állománya. A bejárattal szemközti kiválasztó és kölcsönző térben kapott helyet az ifjúsági 
állomány. Itt találkozhatnak a gyerekek a mesekönyvekkel, ifjúsági regényekkel, idegen nyelvű könyvekkel és a hobbi és 
szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos dokumentumokkal, illetve hangos könyvekkel is. A belső teremben található 
a felnőtt szépirodalmi részleg kortárs magyar és nemzetközi irodalommal, különböző témájú és tartalmú regényekkel, 
lektűrökkel, brossúrákkal. 
A bejárat melletti, jobb oldali teremben találhatók a kézikönyvek (szótárak, lexikonok, enciklopédiák) és a felnőtt szak-
irodalom egy része. A mellette lévő teremben pedig a kötelező olvasmányok és versek. A bemutató foglalkozás végén 
kölcsönöztek a gyerekek.

2021.12.15-től 2022.01.03-ig  a könyvtár szabadság miatt zárva lesz.
Minden Kedves Olvasónknak Kellemes ünnepeket, sikerekben, eredményekben és egészségben gazdag Boldog Új 
Esztendőt kívánok!

Kovácsné Diós Emese
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NYUGDÍJAS KLUB 
csütörtök 9.00-11.00 óráig

MAZSORETT
szerda 16.00-18.00 óráig

BAZSARÓZSA NÉPDALKÖR
szerda 17.00-19.00 óráig

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: ikszt@mikepercs.hu

SZABADTÉRI KONDIPARK 
Minden nap: 08.00-21.00 

KARATE OKTATÁS 
Kedd: 17.00-18.00
Szombat: 17.00-18.00

ESKRÍMA

Nyitva tartás: Hétfő: Zárva, Kedd: 11.00-19.00, Szerda: 12.00-20.00 Csütörtök: 08.00-16.00, Péntek: 08.00-16.00, 
Szombat: 11.00-19.00, Vasárnap: Zárva

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: mikepercs.konyvtar@gmail.com
Honlap: www.mikepercs/hu/hu/konyvtar 
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