
Mikepércs Község Önkormányzatának közéleti és kulturális lapja

2021. OKTÓBERI SZÁMŐsz



 2.

Családi nap



Mikepércsi 
TÜKÖR

 3.

Köszöntő

Eljött az Ősz, közeleg a Tél, ezért újra összefoglaltuk, mi történt Mikepércsen a nyári szabadságok idején és 
a feltöltődés után. Az intézmények sorra kinyitották kapuikat, újra jelenléti oktatásban tanulhatnak a gyerekek, 
aminek most sokkal jobban örült tanár és diák egyaránt! A bölcsisek és az ovisok is találkozhattak végre a barátaik-
kal és a szeretett pedagógusaikkal, nevelőikkel. Ahogy ilyenkor lenni szokott, szüreteltek, intézményi szülinapot 
ünnepeltek. Reméljük, hogy nagyon sokáig így marad, nem kell újra otthonról tanulni, ami valljuk be, sokakat 
megviselt. 
A régi óvodarész egy pályázat segítségével szépült meg, az eredményről fényképes beszámolóval készültünk. 
A településen élők és az Önkormányzat összefogását példázza, hogy három utca aszfaltmegerősítést kapott. 
Az Önkormányzat működésében is változásokat hozott a járvány, hiszen sokáig a Polgármester döntött a települést 
érintő kérdésekben. Természetesen ezeket a döntéseket utólag a Képviselő-testület szentesítette. Mára már újra a 
testületé a döntések joga, ami a legutóbbi rendkívüli ülésen meg is történt. Önkormányzati híreinkben részletesen 
beszámolunk a testület döntéseiről, a polgármesteri beszámoló témáiról. Mozgalmas lesz a következő időszak is, 
hiszen elő kell készíteni a megnyert pályázatok megvalósításának első lépéseit. Megújul többek között a játszótér, 
a Wass Albert Kultúrház, az Irinyi utca.  Beszámolunk az ügyeleti rend változásairól, az Önkormányzat által biz-
tosított, diákoknak szóló támogatások pályázatairól.
Az Önkormányzat Kányádi Sándor költőre emlékezett egy kiállítással, amely járja az országot, tőlünk a szülőfaluba, 
Nagygalambfalvára ment, ahol szeretettel fogadták az iskola névadó ünnepségén. 
Családi nappal köszöntöttük az Őszt az állatok világnapjához kapcsolódva, ami minden korosztálynak nagy siker 
volt, a rendezvényen készült fotóalbum is erről tanúskodik. Süsü vidám perceket okozott felnőttnek, gyereknek 
egyaránt! 
Nem tétlenkedtek a felnőtt közösségeink sem, hiszen aktív hónapokon vannak túl a nyugdíjasaink, a citerások, újra 
találkozni fognak a hímzőkörösök. A sport nagy szerepet játszik az egészség megőrzésében, ezért különösen fontos 
a gyerekek és a felnőttek részére szervezett foci mindennapjainak, nehézségeinek és örömeinek a megismertetése. 
Örülünk, hogy szurkolóktól hangos a mikepércsi pálya! 
Bemutatkozik a Bárányfelhő Egyesület, amely fiatalos lendülettel szervezi a település jótékonyságához kapcsolódó 
életét. Sok helyen találkozhattak már velük a Mikepércsiek, köszönjük a munkájukat, segítjük törekvéseiket! 
Fontos, minden Mikepércsi Polgárt érintő problémára hívjuk fel a figyelmet a fűtési szezon elején! A saját és 
szeretteink egészsége függ a hozzáállásunkon! Körültekintően válasszunk, nem mindegy, mit teszünk a kályhába! 
Hazánkban a legnagyobb probléma a levegő szennyezettsége, ami nem a gyárakon, hanem rajtunk múlik! 

Reméljük, hogy az előrejelzések ellenére elkerül bennünket a járvány 4. hulláma. 
Jó egészséget kívánunk Mindenkinek! Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra! 

A Mikepércsi Tükör szerkesztői
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Ülésezett Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. szeptember 29-én rendkívüli ülést tartott Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
Az ülés elején Tímár Zoltán polgármester tájékoztatta a testület tagjait a nyári időszak alatt a települést érintő legfontosabb 
eseményekről.
2021. július hónaptól Magyarország Kormányának döntése alapján Hajdú-Bihar Megyében a veszélyhelyzet fennállása 
alatt, kísérleti jelleggel az Országos Mentőszolgálat látja el az orvosi ügyelethez kapcsolódó feladatokat. Az el-
látás folytonosságának biztosítása érdekében az Önkormányzat megkötötte az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó 
megállapodásokat. Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltató-váltás a szolgáltatás igénybevételére vonat-
kozóan a polgárok számára nem jelent változást: az ügyelet  központi helyszíne továbbra is Derecske városa marad, és a 
mikepércsi polgárok a továbbiakban is az eddig megszokott eljárásrend szerint vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

Polgármester úr tájékoztatta a képviselőket a nyári időszakban elnyert pályázatokról.
Önkormányzatunk játszótér fejlesztésére nyert 3,5 millió Ft-ot, kommunális eszköz beszerzésére 7 millió Ft-ot. Sikeresen 
zárult a felelős állattartás elősegítése érdekében benyújtott pályázat is, amelynek keretében 1,1 millió Ft áll majd ren-
delkezésre a kutyusok és macskák ivartalanítására.
15 millió Ft-ot fordíthat településünk a Wass Albert Kultúrház infrastrukturális fejlesztésére, valamint 5 millió Ft-ot kul-
turális programok támogatására.
A Belügyminisztérium által az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázat 
keretében 15,5 millió Ft-ból megújulhat az Irinyi utca. Az évek során mintegy 2000 fővel nőtt a település lélekszáma, 
melynek következtében jelentősen megnőtt a forgalom az Irinyi utcán, amely már nem bírja a terhelést. Mivel a pályázat 
kizárólag utak felújítására fordítható, ezért a település egyik legforgalmasabb utcájává vált Irinyi utca megújítását tűzte ki 
célul az Önkormányzat.  
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A nyár folyamán a Magyar Falu Program Óvodaépület felújítása – 2020 című, MFP-OEF/2020 kódszámú pályázat 
keretében, mintegy 50 millió forintból kívül-belül megújult a Csodavár Óvoda Petőfi utcai épülete is, így most már az 
Óvoda mindkét telephelyén szép, rendezett, megújult környezetben fogadhatja a község óvodásait.

A Képviselő-testület a polgármesteri tájékoztatást követően tárgyalta a költségvetési rendelet szükséges, technikai jellegű 
módosításait, valamint határozott a települési önkormányzatok rendkívüli támogatási igényének 2021. évi benyújtásáról. 
Rácz Gabriella óvodavezető asszony nyugdíjba vonulására tekintettel a képviselők határoztak a Csodavár Óvoda új 
intézményvezetőjének a megbízásáról. A megbízott intézményvezető Soóky-Szili Krisztina lett, aki 2016. óta óvónője a 
Csodavár óvodának, és az elmúlt években helyettesi feladatokat látott el Rácz Gabriella intézményvezető irányításával.

A további napirendi pontok során a testület döntött arról, hogy településünk ismét csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz, valamint a jogszabály változásokra is tekintettel felülvizsgálta és módosította 
a település valamennyi szociális tárgyú, illetve Mikepércs Községi Önkormányzat temetőkről és a temetkezésről 
szóló rendeletét. 
A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet pontosítja azon sírhelyek megváltásának a módját, amelyek nyugvási 
ideje lejárt, ugyanakkor vélelmezhetően vagy tényszerűen bizonyítottan emberi maradványokat tartalmazhatnak. Az Ön-
kormányzat a Mikepércsi Református Egyházközségtől 2009-ben vette át a temető üzemeltetését. Az átvett nyilvántartás 
alapján a sírhely felett rendelkezni jogosult személyekről Önkormányzatunknak nincs teljes, pontos információja, az át-
vett iratanyagból nem állapítható meg minden esetben, hogy ki jogosult rendelkezni a sírhely felett, illetve, hogy a sírhely 
megváltásra került-e. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 
(X. 1.) Korm.rendelet 11.§. (5) bekezdése kimondja, hogy „A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa 
(üzemeltetője) jelöli ki.” A kegyeleti jog tiszteletben tartását az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, ezért a nyil-
vántartás hiányosságaira tekintettel az önkormányzati rendelet szabályozza, hogy ameddig üres, emberi maradványoktól 
mentes temetési helyek rendelkezésre állnak, addig nem ismert nyugvási idejű sírhelyek  megváltására a temetőben nincs 
lehetőség.

A Bursa Hungarica pályázati kiírás, valamint a módosított rendeletek megtalálhatóak önkormányzatunk honlapján.

dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző
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Aszfaltozási technológiával történő útalap megerősítések az új településrészen

Önkormányzatunk immár ötödik éve folytatja prog-
ramját az új településrészek utcáinak aszfalttal 
történő megerősítése érdekében. Ebben az évben az 
Újhelyi János, a Nánássy József és Turul utcák  kap-
tak négy méter széles aszfalt erősítést. Ahol az ott 
élők vállalták az 50%-os önerő megfizetését.

Önkormányzatunk költségvetése korlátozottan ad 
lehetőséget ilyen jellegű munkálatok elvégzésére, 
ennek megfelelően a munka műszaki tartalma és 
a kivitelező is úgy lett kiválasztva, hogy az a legalacso-
nyabb költséggel, de még használható minőségben 
történjen meg annak érdekében, hogy az utca lakói-
nak életminősége javuljon.

A vállalkozó szerződés szerinti kötelezettsége 4 cm 
aszfaltréteg finisheres beépítése volt az aszfalt biz-
tosításával, kiegyenlítő kőréteg építése a meglévő 
alaprétegre a szükséges 1-2 cm vastagságban az Ön-
kormányzat által biztosított kőanyagból, és az út két 
oldalán 0,5-0,5 m széles zúzott kő padka építés szin-
tén az Önkormányzat által biztosított kőanyagból.

Az útépítéshez használt kőanyagot 2015 óta ugyanaz 
a helyi vállalkozás szállítja Önkormányzatunknak, 
a kőanyag (zúzott andezit alapréteghez, talajjaví-
táshoz Z0/22 kisnánai bányaüzem) természetesen 
minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik. A 
kiegyenlítő réteg változó arányban tartalmazhat 
a 0 mm szemnagyságtól 22 mm szemnagyságig 
kőzúzalékot és az a funkciója, hogy a korábban már 
megépült nagy szemcséjű zúzott kő alap felületét 
kiegyenlítse, kiékelje.
Az aszfaltozás előkészítési munkái július végén 
kezdődtek meg a kőanyag megrendelésével és szál-
lításával. A közműszerelvények szintbe helyezése 
pedig az augusztus 20-át követő héten kezdődött el. 
Az aszfalt terítése és a padkaépítés szeptember 9. és 
11. között történt meg.

A költséghatékony programunkat jól szemlélteti, 
hogy Debrecenben nemrégiben egy hasonló adott-
ságú 350 m hosszú utca aszfaltozása mintegy 50 mil-
lió Ft-ba került, míg községünkben a mostani progra-
munk költségvetése ennek az összegnek nem éri el a 
harmadát.

Karácsony Antal
képviselő, tanácsnok

Újhelyi János utca

Turul utca

Nánássy József utca
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Nyári diákmunka Önkormányzatunknál

Az idei nyáron is önkormányzati diákmunkát kínáltunk a dolgozni vágyó fi-
ataloknak. Négy csoportban váltott helyszíneken és munkákban voltak segít-
ségünkre:

- lefestették a játszóterünk játékait, buszmegállóinkat, óvodai játékokat, köz-
területi padokat és a piaci árusító helyeket is, 
- az önkormányzati nyári táborban segítői feladatokat láttak el,
- mezőgazdasági munkálatokat végeztek, 
- területtisztítást és rendezést végeztek el a Kemencés pajtánál, a temetőben, 
az önkormányzati raktár épületénél, a Vándorló Túraútvonal útvona-
lain szemetet gyűjtöttek, de az intézmények takarításában, udvarrendezé-
sében is segítettek,
- a településen fekvőrendőrök aszfaltozásában és útjavítási munkákban szakmai irányítás mellett vettek részt, és be-
segítettek az anyagmozgatásokban is.

A diákok értékes munkáját hálásan köszönjük! A kiemelkedő munkájukat - a fizetésük mellett - mindenkinek egy fürdő 
belépővel jutalmaztuk a debreceni Aquaticum Strandjába. A vidám csapatokkal gyorsan telt a munka számunkra is!

Bányai-Király Brigitta

Az idei évben is nagy sikernek örvendett az önkormányzati nyári tábor

Az évről évre visszatérő táborunk idén két turnusban egy-egy hétig tartott, átlagosan 25 gyermek vett részt benne na-
ponta, ezzel is segítséget nyújtva a szülőknek, hogy gyermekeik a nyári szünet ideje alatt is hasznosan és biztonságban 
töltsék el idejüket.
Olyan tartalmas programokkal szórakoztattuk a gyermekeket, mint a lovaglás, csónakázás, részt vehettek rendészeti és 
kutyaterápiás bemutatón. A kézműves foglalkozásokon többek között a gyertyamártás, üvegfestés, szappan készítés és 
dekupázs technikával ismerkedhettek meg a résztvevők. Nem maradt el a jókedv sem, hiszen a táncházban együtt mo-
zoghattak, az ugrálóvárban tombolhattak, mi több jóga és bowling alkalom is várt rájuk. 

Mindeközben a Bárányfelhő Egyesület jóvoltából arcfestést és csillámtetoválást is kérhettek a bátrabbak. A változatos 
programok és a napi háromszori étkezést is magába foglaló tábor évről évre nagy segítséget nyújt a szülők számára. 
Az  Önkormányzat elkötelezettségét mutatja, hogy Kiss Sándorné Alpolgármester Asszony a tábor 2 hete alatt folyama-
tosan a gyerekekkel volt, segítette a szervezést.

Zahorján Mária
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Újra működik a Kormányablak Mikepércsen

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Kormányablak Osztálya – mint ahogy azt a koro-
navírus-járvány előtti időszakban megszokhattuk – 2021. október 11. napján újra Mikepércsen fogadta az ügyfeleket. A 
jövőben várhatóan állandósul az ügyfélfogadási időpont, és minden második héten lesz kormányablak ügyfélfogadás a 
Polgármesteri Hivatal földszinti irodájában. 

Ismét meghosszabbította a veszélyhelyzetet az Országgyűlés

A koronavírus-járvány negyedik hulláma miatt 2022. január 1. napjáig hosszabbította meg a veszélyhelyzetet az 
Országgyűlés. Az elfogadott jogszabályi rendelkezés szerint a Kormány a veszélyhelyzetet korábban is megszüntetheti.
A meghosszabbítás nem érinti a Kormány 2021 júniusában hozott döntését, azaz az önkormányzatok képviselő-testületei 
tovább végezhetik munkájukat, hatásköreiket maguk gyakorolják. 
A Képviselő-testület a következő ülését 2021. november végén tartja.

dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző

Sürgős döntés született a temetői fasorról

Számos lakossági megkeresés érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz, amelyben jelezték, hogy félnek a Mikepércsi Temető 
nyugati határán elhelyezkedő, fűzfákból, jegenye, kínai nyárfákból, szil és nyírfákból álló fasor kidőlésétől. A fasort az 
árokpartra az egyházközség több mint 10 éve ültette. A Hivatal Horváth Tibor favizsgáló és faápoló szakmérnököt kérte 
fel a fák állapotának felülvizsgálatára. A szakértő véleménye szerint a fasor veszélyezteti a személyi biztonságot, a sírem-
lékeket és a túloldalon elhelyezkedő lakóingatlanokat. A faállomány egy része már túlkoros, leépülőfélben lévő, illetve 
leépülés előtt áll. Még nyugodt időjárás mellett is fennáll a károkozás veszélye. A balesetveszélyt fokozza, hogy a fasor 
egy vízelvezető árok partján helyezkedik el, így a gyökérzet nem stabil, és kisebb sérülés esetén is kidőlhetnek a fák. 
A fák csoportban lettek ültetve, így azok egy részének kivágása megváltoztatná a szélterhelést, és a megmaradó fáknál 
fokozódna a törés, kidőlés veszélye. A szakértő szerint a biztonság érdekében javasolt a teljes fasor kivágása, és más 
fákkal - például tölggyel, kőrissel, szillel - új fasor telepítése. Az Önkormányzat a fasor kivágási munkálatait november 
első felében tervezi, mindenszentek és halottak napját követően, mivel a munkálatok több hetet is igénybe vehetnek. Az 
esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk! A fákat az Önkormányzat pótolni fogja.  

Dobos Zita
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Nyakunkon a fűtési szezon – vigyázzunk Mikepércs levegőjének tisztaságára!

Mikepércsen a háztartási szilárd tüzelés egyre nagyobb mértékben 
járul hozzá a légszennyezéshez. A rossz minőségű fűtőanyagok 
mellett sokan a használt ruhákat és egyéb hulladékot is elégetik, 
és ilyenkor ősszel a lehulló falevelek elégetése is sajnos még sok 
embernek eszébe jut, pedig településünkön az avart égetni ti-
los!
A nem megfelelő minőségű tüzelőanyag égetésével nagyon 
sok ultrafinom káros por kerül a levegőbe. 
A szálló pornak vagy aroszoloknak nevezett, 10 mikrométernél 
kisebb szemcseméretű részecskék (PM10) lejutnak az alsó lég-
utakba. Az apróbb, 2,5 mikrométernél kisebb, belélegezhető 
részecskék a tüdő léghólyagocskáiba is bekerülnek, a 0,08 mik-
rométernél is kisebb részecskék a tüdőn keresztül a véráramba 
is átjutnak. További probléma, hogy a felületükhöz mérgező szennyezőanyagok kapcsolódhatnak. A szálló por koncent-
rációjának rövid távú emelkedése izgatja a nyálkahártyákat, könnyezést, orrviszketést, köhögést, nehézlégzést válthat 
ki. A tüdőben felszívódva helyi gyulladás alakulhat ki, a véráramba bekerülve pedig növeli a vér alvadékonyságát, vér-
rögösödés léphet fel. Emiatt azokon a napokon amikor a levegőben feldúsul a szálló por, megnő a szív- és érrendszeri 
betegségek száma, többen fordulnak asztma és krónikus légcsőhurut miatt orvoshoz, de akár halálos kimenetelű érel-
záródás is előfordulhat. Hosszú távon jelentősen csökken a várható élettartam, megnő a szív- és érrendszeri, valamint a 
légzőszervi betegségek kialakulásának kockázata.
A szálló por káros hatásaira tekintettel nyomatékosan kérjük a Mikepércsi Polgárokat, hogy mindannyiunk érdekében 
tartsák be a fűtéssel kapcsolatos szabályokat, és műanyagot, használt ruhát, valamint egyéb környezetszennyező anya-
gokat egyáltalán ne égessenek el a kályhákban. További tájékoztatást olvashatnak a futsokosankampany.hu oldalon.                                                                                     

Karácsony Antal

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Legyen mosolygós minden napotok!

Ha eljön a szeptember, elindul újra az élet a bölcsiben, az 
oviban és az iskolában. Az első napok nehezen telnek a nyári 
szünet után. Főleg, ha azok még új környezetben, új társaság-
ban zajlanak. Az Önkormányzatunknál már hagyománnyá 
vált, hogy ezt a napot mi is emlékezetessé tegyük és picit 
vidámabbá a meglepetésünkkel. Ebben az évben közel 150 
kisgyereket köszöntöttünk az első napokban.

Drága bölcsisek, ovisok és kisiskolások!
Kívánunk nektek sok sikert erre a tanévre!

Kiss Sándorné
alpolgármester
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TÜKÖR ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A költő nem lehet más, mint a szeretet nagykövete
Találkozások címmel nyílt vándorkiállítás Kányádi Sándor életéről

  Hosszú idő után újra kiállításnak adott otthont 
a megújult Kató Iskola épülete. Kányádi Sándor, 
Kossuth-Díjas, erdélyi magyar költőre emlékeztek 
településünk lakói. A Találkozások című vándorkiállí-
tás által a költő életébe, családi és baráti kapcsolataiba 
nyerhettünk betekintést. Kányádi Sándor Mikepércs 
testvértelepülésének, Nagygalambfalvának a szülöt-
te, ott iskolát is neveztek el róla. A környéken nőtt fel 
Szakál Attila is, aki jelenleg Mikepércsen él, az ő köz-
benjárásával érkezhetett településünkre a vándorkiál-
lítás.
„A testvérem hívott fel, aki a Kerkafalvi Református 
Gyülekezet lelkipásztora, hogy van náluk egy ván-
dorkiállítás, ami a Budavári Önkormányzat szervezése 
által került hozzájuk, és mit szólnánk ahhoz, hogyha 
Mikepércsen is ki lenne állítva, és tudnánk-e segíteni 
abban, hogy eljusson Nagygalambfalvára. Beszéltem Tímár Zoltán polgármester úrral, ő pedig örömmel fogadta a kez-
deményezést és segítségünkre volt mindenben ”- mondta Szakál Attila. 
A vándorkiállítás megnyitóján Erdős Fruzsina előadásában hallhatták a Hazám, hazám, édes hazám című népdalt, majd 
Tímár Zoltán, településünk polgármestere történetekkel emlékezett vissza a költőre. 
„Sándor bácsi egyszer azt írta, hogy a költő nem lehet más, mint a szeretet nagykövete. Ha bármelyik képet megtekintjük, 
egy merengő, szeretetteljes szempár néz vissza ránk. Lehetett látni a televízióban és hallani a rádióban, de személye-
sen találkozni vele teljesen más volt. Minden nyáron a Hargita hegységben 
töltődött fel. Utoljára ott találkoztam vele. A nagylányommal, Lilivel Sándor 
bácsi lábánál ültünk és beszélgettünk a kertben, a fűben. Abban a pillanat-
ban ott szerencsésnek érezhettük magunkat, hogy azokat a pillanatokat átél-
hettük”- mondta köszöntő beszédében Tímár Zoltán polgármester. 
A kiállítás megnyitóján R. Simon Katalin újságíró, a Nemzeti Művelődési 
Intézet munkatársa szintén versekkel és történetekkel emlékezett vissza a 
költőre. Újságíróként volt szerencséje személyesen is találkozni Kányádi 
Sándorral, sőt még interjút is készíthetett vele a Sörény és koponya című 
könyvének bemutatóján.
„Nagyon kedves, szeretetreméltó ember volt, aki rendkívüli módon 
érdeklődött mindenki iránt. Ahogy szokták mondani, ő a szeretet nagykövete 
volt, és valóban úgy telt az egész élete, hogy mindig igyekezett adni va-
lami újat az embereknek. Sokat tett a székelyekért, az erdélyiekért, de a Kis-
Magyarországon élőkért is. Csodálatos költő is volt, hiszen olyan versekkel 
gazdagította a magyar irodalmat, amelyben nagyon érthető és nagyon emberi 
hangon szólalt meg, olyan kifejezőerővel és olyan szépen, ahogy tényleg 
csak az erdélyi költők tudnak”- mondta R. Simon Katalin.
  Tímár Zoltán, településünk polgármestere elmondta, hogy többször is ta-
lálkozott személyesen Kányádi Sándorral, és itt Mikepércsen is járt korábban 
a Kossuth-díjas költő. Hozzátette, megtisztelő, hogy következő állomásként 
Mikepércsre érkezhetett ez a Vándorkiállítás. 
„A legelső élményem vele kapcsolatosan a középiskolához kötődik, mikor 
az egyik évnyitón az ő versét szavalhattam. Nagyon különleges élmény volt, amikor 2005 februárjában, a kolozsvári 
Kakasos templomban személyesen találkozhattam vele. Csodálatos ember volt, aki nagyon sokat adott a magyarságnak, 
a székelyeknek és mindannyiunknak. Ha az ember szemtől-szemben találkozott vele, egy nagyon fontos dolgot egyből 
megállapíthatott: A szeméből szeretet sugárzott. Ő maga is ezt írta, hogy a költő a szeretet nagykövete. Az egész lényéből 
és a tekintetéből ez sugárzott. Nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy már nincs közöttünk, és nem tud többet adni a magyarság-
nak. Az emlékére utcát neveztünk el róla, a legfiatalabb utcánkat, amely a Napsugár Bölcsőde és Csodavár Óvoda között 
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található. Mindkét intézmény címét meg fogjuk változtatni, a Kányádi Sándor utcára fognak nyílni. Hiszem azt, hogy 
hosszú éveken, remélhetőleg évszázadokon keresztül fogja viselni a mikepércsi bölcsőde és óvoda két intézménye közötti 
utca a nevét. Minden odajáró kisgyermek, valamint a szülei is nap mint nap találkozni fognak Kányádi Sándor nevével”- 
mondta Tímár Zoltán településünk polgármestere.
A Találkozások című vándorkiállítás következő állomása a nagygalambfalvi általános iskola volt, melyet a 2018-ban el-
hunyt költőóriásról, Kányádi Sándorról neveztek el a közelmúltban. 

Duró Gábor 
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Bemutatkozik a Bárányfelhő Egyesület

Egyesületünk 2007-ben alakult. Alapvető célja a mikepércsi polgárok tekintetében az egészségtudatos életmód fejlesztése, 
környezettudatos életmódszemlélet kialakítása, figyelemfelhívás a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének 
javítása érdekében, a sport és kulturális érdeklődés fejlesztése, közösségi események támogatása és szervezése, gyermek-
nevelés és gyermeknevelő intézmények támogatása, kisgyermekek és szociálisan rászorulók segítése. Fő együttműködő 
partnerünk Mikepércs Község Önkormányzata és a Mikepércsi Napsugár Bölcsőde. Közösen színesítjük és támogatjuk 
a bölcsőde gyermekeinek mindennapjait. Az egyesület számára befolyt adó 1% felajánlásokból Dudás Gyöngyike 
intézményvezetővel egyeztetve vásárolunk a gyermekek számára a fejlődésükhöz aktuálisan szükséges dolgokat. Ren-
dezvényeken a település lakói részére készülünk közérdekű programokkal, valamint olyan megmozdulásokat szervezünk, 
melyek a településünk érdekeit szolgálják. 
Egyesületünk idén a gyermeknapon látogatta meg a bölcsiseket, 
ott voltunk a nyári táborban a táborozó gyereknél is. Az idei évben 
több rendezvényt szervezünk még. Az Őszköszöntő Családi Délután 
programjait is közösen rendeztük az Önkormányzattal. A programo-
kat az Emberi Erőforrások Minisztériumának Előadó-művészeti 
szervezetek többlettámogatása pályázatának köszönhetően finan-
szíroztuk. 

Ha úgy érzik, segítségükre lehetünk, forduljanak bizalommal 
hozzánk elérhetőségünkön: baranyfelho2007@gmail.com

Munkánkat nyomon követhetik közösségi felületeinken:
Facebook oldalunk: Bárányfelhő Egyesület
Instagramm oldalunk: baranyfelho_egyesulet

Kérjük, hogy amennyiben egyesületünk céljaival egyetért, támogassa 
munkánkat adója 1%-ának felajánlásával a 2022-es évben. 
Adószámunk: 1899549-1-09.

Köszönjük a támogatást!

Egyesületünk tagjai és önkéntesei számára ezúton is köszönöm az ál-
dozatos munkájukat, segítségüket! Szeretettel várjuk Önöket rendezvé-
nyeinken! 

Kovács Andrea
elnök
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Nyilas Misi Tehetséggondozó Program

A Nyilas Misi Tehetséggondozó Program keretében az Önkormányzat a 2021-es esztendőben is tanulmányi támogatás-
ban részesíti a mikepércsi gyermekeket. A Programot 2016-ban indította el a Képviselő-testület, melynek célja a szülők 
iskoláztatási terheinek enyhítése. A tanulmányi támogatás iránti kérelem benyújtási határideje 2021. október 29. napja.
A benyújtott kérelmek alapján egyszeri, egyösszegű támogatás folyósítására nyílik lehetőség a  jogosultak részére. Ál-
talános iskolás gyermek részére 10.000,-Ft, középiskolás diák részére 14.000,-Ft és felsőoktatási intézményben tanuló 
hallgató részére 18.000,-Ft. A pályázati kiírás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Mikepércs Köz-
ség honlapján. (www.mikepercs.hu )

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Mikepércs Község Önkormányzata ebben az évben is csatlakozott a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hall-
gatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A diákok pályázataikat az EPER Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a szükséges 
mellékletekkel együtt 2021. november 5-ig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalnál, amelyek helyben kerülnek 
elbírálásra a szociális rászorultságtól függően.
A pályázati kiírás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Mikepércs Község honlapján. 
(www.mikepercs.hu )

A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
 
A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói a rendszerben. (Aki már 
korábban regisztrált, annak nem kell újra!)
Ezt követően a pályázati űrlapot kitöltve, véglegesítve, kinyomtatva, aláírva a település önkormányzatánál kell benyújta-
niuk a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt. A pályázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
 

Tímár Zoltán
polgármester
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Beszoktatás a bölcsődébe

„Holnap reggel, kis Csibe
elmegyünk a bölcsibe.
Éppen úgy, mint más gyerek,
hogyha nem mész, én megyek.
…
Nézz csak körül, kis Csibe!
Itt vagyunk a bölcsibe’.
Játszik minden kisgyerek, 
látod, néked intenek.”

(Nagy Bandó András: Bölcsibe megyünk)

A 2021-2022-es nevelési-gondozási évben szeptember 01-től 25 kisgyermek kezdi meg bölcsődei életét, szülővel történő 
fokozatos beszoktatással az előre megbeszélt, szülővel egyeztetett beszoktatási rend szerint. A Polgármester úr kedves kis 
ajándékával vártuk a gyermekeket, akik várakozással telve, kíváncsian léptek be a bölcsődébe a kedves szülőkkel. 

Családi délelőtt az ismerkedés jegyében

2021. szeptember 04-én, szombaton 9.00 órától családi délelőttre vártuk a 2021-2022-es nevelési-gondozási évet kezdő 
gyermekeket és szüleiket. Szeretettel készülődtünk az első örömteli találkozásra, mivel a járványügyi helyzet miatt eddig 
zártkörűen tartottuk meg a rendezvényeinket. Lehetőségünk nyílt megismerkedni, beszélgetni a családokkal, és jó kapcso-
latot kialakítani velük. Játékos tornával indítottuk a délelőttöt, majd a  fruzsikáS gondoskodott a jó hangulatról. A gyerme-
kek örömmel vették birtokba az ugrálóvárat. Kedves kolléganőnk, Szabóné Pallás Ildikó kisgyermeknevelő szebbnél szebb 
csillámtetoválást készített a gyermekeknek és felnőtteknek.  Megédesítette a délelőttünket a szülői felajánlásként érkezett 
2 db francia fagylalttorta. A délelőttünket finom ebéddel zártuk, melyet a fenntartó támogatásával készített el nekünk a 
főzőkonyha. (Köszönjük!) A mozgalmas délelőtt után kellemesen elfáradva térhettek haza a családok.

7 éves a Mikepércsi Bölcsőde

Immáron 7. születésnapunkat ünnepeltük 2021. szeptember 17-én, pénteken délután, csodálatos napsütéses időben a 
bölcsőde játszóudvarán. Rendezvényünkön a jelenleg bölcsődébe járó kisgyermekek mellett a volt bölcsődéseink és leendő 
bölcsődések is részt vettek. Minden család számára nagy öröm volt az újbóli találkozás.  Tibi bácsi zenéje fogadta a ven-
dégeket, melyre a gyermekek és szüleik a kisgyermeknevelőkkel együtt ropták a táncot. Lufihajtogató bohóc, ugrálóvár 
és tombolasorsolás színesítette a délutánt. Intézményünk parkolójában rendőrautó várta a gyermekeket, melybe szívesen 
ültek be a kicsik, és próbálták ki a hangos szirénát.

Dudás Gyöngyike
intézményvezető
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„Kip-kop, kopogok, óvodába indulok…”

Beköszöntött a 2021/2022-es nevelési év a Csodavár Óvoda életébe. A Petőfi utcai régi óvoda épületünk idén nyáron 
egy nagyobb felújításon esett át, így szeptemberben már új köntösbe öltözve várta, hogy régi és új kis lakói gyerek-
zsivajjal töltsék be udvarát és szobáit. Nagy örömünkre, hosszú idő után végre a szülőkkel együtt léphették át az óvoda 
ajtaját a gyermekek. Különösen nagy megnyugvást jelentett ez az új kiscsoportos gyermekeink számára, akik a Tisza 
István utcai óvodában a Pillangó csoportba, a Petőfi utcai óvodában pedig a Napocska csoportba érkeztek. Beszoktatási 
időszakunkban örömmel fogadtuk az újdonsült óvodás kicsiket, akik a szülőkkel közösen fedezhették fel az udvart, 
majd a csoportszobát, a kis mosdókat és öltözőt, ismerkedhettek meg az óvó nénikkel, dajka nénikkel, játékokkal. Pár 
nap elteltével már a legtöbb gyermek vidáman és nagy kíváncsisággal fedezte fel a játékokat önállóan is. Minden család 
számára különleges és nehéz pillanat ez, amikor el kell engedni a pici gyermek kezét, hogy elinduljon saját kis útjának 
első mérföldkövén. Ebben az időszakban  - még ha az óvoda küszöbén ilyenkor kicsit több könnycsepp is születik - a 
legfontosabb, hogy a nap végén mosolygós, élményekkel teli gyerkőc érkezzen haza. Kívánunk minden régi és új óvodá-
sunknak csodás évkezdést, jó egészséget és mosolyokkal teli élményeket óvodánk falain kívül és belül egyaránt. 

Földiné Guruczi Viktória 
óvodapedagógus
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Szüreti nap az óvodában

„Az öreg prés a nap végén a helyére kerül,
  dolgát elvégezte,  mély álomba szenderül.

  Mosolyogva alszik el, hiszen jól tudja,
  Jövő ősszel újra eljön az Ő nagy napja!”

Madarász-Varga Katalin
óvodapedagógus

A hagyományok, népszokások, a helyi értékek megőrzése, azok 
megismertetése a gyermekekkel kiemelt helyet foglal el pedagógiai 
munkánkban. Ezen értékek képviseletének jegyében 2021. szeptember 
23-án megrendezésre került a Szüreti Napunk, melyet a korábbi évek-
hez képest a szokásostól eltérő módon, a rendkívüli helyzet figyelem-
bevételével szűkebb körben, a gyermekek és a rendezvény programját 
színesítő előadók társaságában élvezhettünk.

A hét elején minden csoport izgatottan készült a várva várt mulatságra. 
Készültek a dekorációk, és énekszó árasztotta el az óvodát. A na-
gyobbak felelevenítették az elmúlt évek emlékeit, a kisebbek pedig 
megismerkedhettek a szüreti szokásokkal, hagyományokkal. Maga 
a tervezgetés, a közös munka tette izgalmassá, örömtelivé és felsza-
badulttá a felkészülés időszakát, amit tevékenyen, együtt éltünk át.

A csoportok közös produktumai révén a nagy napra az óvoda is szüreti 
hangulatba öltözött.
A gyerekek kosaraikat fogva, énekszóval kísérve vitték a megmosott 
szőlőszemeket a darálóhoz. Mindenki megnézte, kipróbálhatta a dará-
lást, préselést, majd megkóstolhatta az ízletes, friss mustot, vagy éppen 
csemegézhetett a szőlőből.
A mulatságot színesítették az ünnephez kapcsolódó énekek, dalok, já-
tékok, népi ügyességi játékok, valamint lehetőség volt kézműveskedésre 
is, akinek éppen ahhoz volt kedve.
A talpalávalót a nyolctagú hagyományőrző együttes, Böde és bandá-
ja szüreti műsora biztosította, akik interaktív produkciójukkal a 
résztvevők apraját és nagyját táncra perdítették.

A délelőtt élményekben gazdagra sikerült. Kiürült kosárkáinkat 
megtöltöttük mosollyal, örömmel, huncut, szívből jövő nevetéssel, 
tánccal, és nem utolsó sorban új, közös emlékekkel.

Mikepércsi 
TÜKÖRCSODAVÁR ÓVODA
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TÜKÖR HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

„Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban”-napközi tábor

Július végétől, két héten át adott otthont iskolánk, a Derecskei  Gyerekesély Iroda szervezésében, „Élhetőbb gyermek-
kor a Derecskei Járásban” című pályázat keretében indult napközis tábornak, melyet Hunyadis tanáraink vezettek. 
A táborban a kézműves foglalkozások voltak főszerepben, de a vidámság, a tánc, a mozgás elengedhetetlen kelléke volt 
ennek a két hétnek is. A szervezők rengeteg kreatív kellékkel látták el a diákokat. Gipszet öntöttünk, gyöngyöt fűztünk, 
repülőt készítettünk spatulából, aszfaltrajz versenyt rendeztünk, homokvárat építettünk, és még sorolhatnánk a jobbnál 
jobb programokat, melyek reméljük, maradandó élményt okoztak a gyerekeknek.

Feketéné Györfi Erika

Napközis Erzsébet-tábor Mikepércsen

2021 nyara sok Hunyadis kisdiáknak nyújtott kellemes, aktív pihenést. Idén sem hagytuk, hogy unatkozzanak tanulóink, 
színes programokkal nyújtottunk segítséget a szülőknek a nyári gyermekfelügyelet kapcsán. Már a tanév végét követően 
megkezdődtek a táborok, így a kéthetes napközis Erzsébet-táborral indítottuk a vakációt. Mindkét héten közel 60 
gyerek vett részt ezen a helyben rendezett programon, ahol napi négyszeri étkezés mellett rengeteg új élménnyel gyara-
podtak a gyerekek. Kézműveskedtek, virágládát gyártottak, egynyári virágokat ültettek, madáretetőt készítettek, fes-
tettek, rajzoltak, táncoltak. Az első héten a Vojtina bábszínház előadását, a második héten pedig Sőrés Rozka szenzációs 
mesemondását élvezhették a gyerekek. A buszos kirándulás sem maradhatott el. Először a Tisza Tavi Ökocentrumot, a 
második héten pedig a Hortobágyi Nemzeti Parkot látogatták meg, a Madárkórházzal egyetemben. A látnivalók mellett 
rengeteget játszottak a gyerekek, és sokaknak külön élményt jelentett, amikor a nevezetes Hortobágyi csárdában fogyasz-
tották el az ebédüket. A tábort Ki mit tud?-dal zárták, ahol a gyerekek önfeledten mutatták meg rejtett képességeiket.
 
Feketéné Györfi Erika

Játszópark a Mikepércsi Iskola udvarán

A kiváló programok és táborok mellett hatalmas 
meglepetéssel vártuk a gyerekeket: a nyár játszópar-
kot varázsolt az udvarunkra.
Szorgos kezek csodát alkottak. Régi álma teljesült 
az idei tanév kezdetére, illetve már a vakáció köze-
pére is kisdiákjainknak. A poros, üres iskolaudvar 
benépesült alsó tagozatos tanulóink számára  jobbnál 
jobb játékokkal. Lett csúszdánk, fészek-hintánk, 
piramis alakú kötélhágcsós mászókánk, erősítő 
húzódzkodónk és polyballunk. Hogy lehet ez? Hát, 
segített iskolánknak a Berettyóujfalui Tankerületi 
Központ négy játék beszerzésében és felállításában, 
valamint egy játékot még pluszban vásárolt iskolánk 
alapítványa, a Gyermekekért Alapítvány. Köszönjük 
a szülők és az Önkormányzat hozzájárulását amit 
a jótékonysági bálokon adományként nyújtottak. A 
gyerekek megálmodták, közösen megvalósítottuk. 
Mint a mesében... Ráadásul itt-ott még egy kis ho-
mokozó is felfedezhető. Így hát nem volt más dol-
gunk, minthogy örüljünk neki, és használjuk. Na 
és persze vigyázzunk rá, és egymásra, hogy minél 
tovább élvezhessük! 

Ivánka Tóth Éva
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TÜKÖRHUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Mikepércsi gyerekek Zánkán

2021. augusztus 15-én közel hatvan diákunkkal indultak útnak pedagógusaink, a Zánkai Erzsébet táborba. A hatórás 
vonatút után elfáradva érkeztek meg, de a tábor hangulata kárpótlást nyújtott mindenki számára.
A táborozás ideje alatt három kötelező programelemen, tudományos, digitális és prevenciós programokon vettek részt. 
A hetet vicces fizikai, kémiai kísérletekkel kezdték, majd a Balaton hűsítő vizében is megmártózhattak. Digitális láb-
nyomok című interaktív foglalkozás keretében megismerkedtek a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány munkájával, az 
internet, a gyerekek által legtöbbet használt alkalmazások veszélyeivel. Prevenciós jelleggel elsősegélynyújtással kap-
csolatos ismereteiket is bővítették. Az időjárás nem mindig volt kegyes, ezért első körben elmaradt a beígért sárkányha-
józás, de nem adták fel! Annamari néni ügyes szervezkedésének köszönhetően minden adódó lehetőséget kihasználtak. 
A kötelező programok mellett jutott idő a Balatonon sétahajókázásra is. A hűvös időjárás miatt a fürdőzés helyett András 
bácsi szervezésével Balatonfüredre vonatoztak át az egyik délután.  Itt megnézték a Jókai emlékházat, majd a Tagore 
sétányon folytatták útjukat. Szabadon választható programokon is részt vettek. Táncházba mentek, színházi előadásokat 
is megnéztek. Csütörtökön este a záró ceremónián egy komolyzenei koncert után, az augusztus 20-ai ünnepre való tekin-
tettel tűzijátékot rendeztek a szervezők.

Persze a rengeteg program mellett volt idő ismerkedni, barátokat szerezni is. Hamar eltelt ez pár nap, a gyerekek is, peda-
gógusok is szívesen maradtak volna még néhány napot, hiszen maradandó élménnyel gazdagodott mindenki, aki részese 
lehetett ennek a remek tábornak!

Kelemenné Hortobágyi Ilona
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TÜKÖR Még SüSü, A SÁRKÁNY IS MIKEpéRcSEN „jÁRT”!

„Nálunk az év 365 napján fontosak a gyermekek, ezért igyekszünk minél több programmal kedveskedni nekik. 2014 
óta gyereknapot is 2 alkalommal szervezünk egy évben: egyszer május végén, majd ősszel, az október 4-i Állatok Vi-
lágnapjához kapcsolódóan. A járványügyi helyzet miatt tavaly sajnos elmaradt a gyereknapunk, amit idén családi nap 
keretében pótoltunk be.” – hangsúlyozta Tímár Zoltán, Mikepércs polgármestere.

A hideg, szeles idő ellenére több száz család ellátogatott a rendezvényre, amit szabadtéren szerveztek, hogy a részvétel 
senkinek ne jelentsen akadályt. Gyerekkoncert, tűzzománc készítés, gyöngyfűzés, csillámtetoválás, arcfestés is színe-
sítette a programkínálatot, sőt még Süsü, a sárkány is „ellátogatott” Mikepércsre. „Rengeteg a résztvevő, figyelem a 
szempárokat: a gyerekek felszabadultak, a szülők örülnek, mosolygósak, derűsek. Ezért az élményért szervezzük közössé-
gi programjainkat” – emelte ki Tímár Zoltán. Mikepércs polgármestere azt is elmondta, hogy a költségvetés tervezésekor 
náluk kiemelt szerepet kapnak a közösségi rendezvények. Igyekeznek minden korosztály számára biztosítani a kikap-
csolódási lehetőséget. Hangsúlyozta, hogy programjaik igazi erejét és értékét az adja, hogy rendezvényeiken a mai napig 
érezhető a családias hangulat: mindenkinek van a másikhoz egy jó szava. Hozzátette: „Ezen az sem változtatott, hogy 
az elmúlt bő 15 évben a Mikepércsre beköltözők létszáma megduplázódott. Elsősorban fiatalok, gyermekes családok 
települnek le nálunk.  Legfőbb célunk az ő integrálódásukat segíteni, hogy igazi mikepércsiekké tudjanak válni. Ezt 
szolgálják a közösségi rendezvényeink és a családokra fókuszáló intézményrendszerünk: a bölcsőde, az óvoda, kulturális 
intézmények, vagyis azok a találkozási pontok, ahol igazi közösséget lehet teremteni. Fontos, hogy ez a családias jelleg 
megmaradjon annak ellenére is, hogy egy-egy rendezvényünkön már gyakran nem több száz, hanem több ezer ember vesz 
részt. Vagyis az integrálódás néha már túlnyúlik a település határán: Sárándról, Hajdúbagosról, Hosszúpályiból, sőt még 
Létavértesről is sokan érkeznek programjainkra”.

Bányai-Király Brigitta Mike-
pércsen él, kisfiával, Zsom-
bival látogatott el az Állatok 
Világnapjára. Az édesanya el-
mondása szerint elsősorban a 
csodás élményekért: Süsüért, az 
ugrálóvárért, a színes kézműves 
programokért érkeztek ide. Tar 
Sándorné, aki Debrecenben élő 
unokáját kísérte el a rendezvény-
re különösen fontosnak tartja az 
ilyen jellegű közösség esemé-
nyeket: egy falu életében nagyon 
fontosak azok a lehetőségek, 
amelyek közösséget teremtenek. 
Az összetartozás, egymás megis-
merése  minden település életében meghatározó. Ha megszereti egymást a közösség, tesz is azért a helyért, ahol él.” Erre 
kiváló alkalom volt az október 9-i családi nap, hiszen a programok mindig magukban hordozzák az ismerkedés, a közös-
ségépítés lehetőségét. Szerencsére Mikepércsen ebben nincs hiány! Köszönjük a megvalósításhoz nyújtott támogatáso-
kat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Előadóművészeti szervezetek többlettámogatása programnak, a Bárányfelhő 
Egyesületnek, a D-Bisztrónak, a CBA Mikepércsnek.                        

Dobos Zita
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TÜKÖRBúzASzEmEk GyűjtéSE NEmES CéLéRt

zAjLik Az éLEt Az ŐSziDŐ NyUGDíjAS kLUBBAN
A pandémia után szerencsésen sikerült újraéleszteni a klub-
életet nyugdíjas klubunkban; a bezártságban nagyon vártuk már 
a közösségi programokat. Hosszú szünet után először május 
végén tartottunk foglalkozást, majd hetente rendszeresen ta-
lálkoztunk. Augusztusban a pocsaji Nemcsak a Húszéveseké a 
Világ Nyugdíjas Klub meghívását fogadtuk el, szeptemberben 
pedig a Hosszúpályi Őszirózsa nyugdíjas klub vendégei voltunk. 
Köszönjük szépen a lelkes fogadtatást, ahol szólóénekben, vers-
ben, paródiában és táncműsorokban sem volt hiány. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy október 8-án Berettyóújfaluban az Idősek 
Világnapja alkalmával rendezett Kárpát-medencei nyugdíjas ta-
lálkozón is részt vehettünk: az alkamat megragadva az 50.,60. 
és 70. házassági évfordulójukat ünneplőket is köszöntötték itt. Ezúton szeretnék gratulálni nyugdíjas klubunk oszlopos 
tagjainak, a Dandé házaspárnak, akik idén szeptemberben ünnepelték az 50. házassági évfordulójukat.

Tahóczki Sándorné 

mikEPéRCSi HímzŐkÖR 
A Mikepércsi Hímzőkör újra aktív, minden szer-
dán 14-16 óra között tartja foglalkozásait. Min-
den érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Csengeri Lajosné 

Önkormányzatunk is részt vett a Magyarok Kenyere Programban, amely kere-
tében a határon innen és a határon túl élő, rászoruló magyar gyermekeket támo-
gattuk. A gyűjtés során leadott búzából készült termékek segítő szervezetek útján 
kerülnek kiosztásra.

Ebben az évben nagyon szép mennyiséggel támogatták a gazdák a programot. 
A 10 felajánló összesen 1.120 kg búzát ajánlott fel, amit a hajdúböszörményi 
gyűjtőponton adtunk le. A felajánlásoknak köszönhetően a családokhoz liszt és 
az abból elkészült kenyér kerül az asztalokra. 

A Kárpát-medencei összefogást az Önkormányzatunkon 
keresztül az alábbi személyek és szervezetek támogat-
ták:

dr. Károlyi Sándor, Fekete Agrár Kft., Gombos Sándor
Id. Fekete László, Ifj. Fekete László, Mike Üzletház Kft.
Mikepércs Községi Önkormányzat, Oláh István
Pusztai János, Tóthné Kiss Katalin

Mindig jó érzés egy ilyen megmozdulásnak a része len-
ni. A támogatóknak köszönjük szépen a felajánlást! 

Kovács Andrea
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TÜKÖR A mikEPéRCSi SPORt éS SzABADiDŐ 

EgYESülET 2018-bAN AlAKulT újjÁ.
A kezdetekben csak az utánpótlás nevelésen volt a hangsúly. Ezen időszak alatt a korosztályokkal több Bozsik tornán 
és karneválon vettünk részt, amelyeken nem vallottunk szégyent. Az akkori U13-as csapatunkkal részt vettünk a futstall 
megyei bajnokságán, melyen a második helyet szereztük meg.

Az edzéseinket a 4 éves korosztálytól a 43 éves korosztályig sokan látogatják, melyek jó hangulatban telnek, és mindenki 
kihozza magából a maximumot. Az U7,- és U9-es korosztályok edzései játékos formában, U11, U13, U14-es és felnőtt 
korosztálynál már komolyabb edzések vannak, itt már előkerül az erőnlét és állóképesség fejlesztése, taktikai elemek 
gyakorlása.

Idei év tavaszán vetődött fel néhány helyi fiatal fejében, hogy jó lenne feléleszteni a felnőtt labdarúgást is. Márciustól 
elkezdődött a szervezés, melynek eredményeként egy jó kis csapat alakult ki. A 2021/22-es bajnoki évadban be tudtunk 
nevezni az U13, U14 és a felnőtt megyei bajnokságba. Az idei évet minden korosztálynál az úgynevezett tanuló évnek 
szenteljük. Az eddig lejátszott mérkőzéseink megmutatták, hogy az edzéseink nem hiábavalók. A felnőtt csapatunknál 
megtaláltuk az ideális felállást és az ifjúsági csapatainknál is kezd ez kirajzolódni. Az eddig lejátszott mérkőzéseink után 
minden ellenfél elismerően gratulált és sok sikert kívánt. A hazai mérkőzéseinken nagy örömünkre szép számú közönség 
szokott megjeleni.

A problémánk Debrecen közelsége. Ameddig a községünk fejlődése szempontjából jó, addig a sportéletnek sajnos nem. 
Az idei évben tőlünk 8 gyermeket csábítottak be nevesebb debreceni egyesületek, és sajnos így vannak olyan korosz-
tályaink, melyeknél létszám hiány alakult ki, így őket nem tudjuk versenyszerűen sportoltatni. Itt szeretnénk a lehetőséget 
megragadni arra, hogy ha lehetséges minél több helyi és környékbeli fiatal látogassa edzéseinket.

A másik gondunk a szponzori hiány. Sajnos így a szülőknek kell nagyon sok dolgot beszerezni (edzés felszerelés, mezek), 
illetve segíteni a mérkőzések helyszínére eljutni. Eddig - az Önkormányzaton kívűl - két támogatónk van, az egyik a 
FAIRPLAY AUTÓSISKOLA (pályakarbantartás), a másik pedig a MIKE HÚSBOLT (felnőtt mérkőzések után vendég-
látás). Itt szeretnénk megkérni a helyi vállalkozásokat, hogy aki teheti, segítse egyesületünket, és itt nem csak pénzbeli 
támogatásra gondolunk, hanem egyéb dologi javakra is (mezek, labdák, ásványvíz, faanyag, vasanyag).
Bővebb tájékoztatás edzéseink alkalmával.

Edzéseink:

U7: Kedd – Csütörtök 17:00
U9: Kedd – Csütörtök 18:00
U11: Hétfő – Szerda – Péntek 7:00
U13, U14: Hétfő – Szerda – Péntek 8:00
Felnőtt: Kedd – Csütörtök 19:00

HAJRÁ MIKEPÉRCS!!!
Gombos Imre - Szabó László
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BOLDOG NyUGDíjAS éVEkEt kíVÁNUNk kAtA NéNiNEk!
Lakriouiné Barcsay Katalin 2007. augusztus 1-jén került vezetőként a Mikepércsi Önkormányzat konyhájára. 
Több mint 14 éven át irányította az élelmezési folyamatokat.  Aktív formálója volt a bölcsődei, óvodai, iskolai, 
valamint a szociális és vendégétkeztetésnek, de a települési rendezvények menükínálata is az ő keze munkáját 
dicséri. Falunapokon előfordult, hogy 7000 töltött káposztát is készítettek kollégáival. Nem mindennapi az a tudás 
és tapasztalat, amivel mindannyiunk Kata nénije rendelkezik. Nyugdíjba vonulásáról, emlékeiről, terveiről kér-
deztük.

Hogyan emlékszik vissza az elmúlt bő egy évtizedre?

Könnyeimmel küzdöm most is, annyi élményt, tapasztalatot, szeretetet adott az elmúlt 14 év. Volt munka bőven - az étlap 
tervezéstől, az alapanyag-megrendeléstől a korcsoportos anyagkiszabásig. Nem volt egyszerű a kezdetben 400 adagos, 
majd - a géppark növekedésével - egyre bővülő főzési folyamatot naprakészen nyomon követni. De minden nap egy örök 
emlék volt.

Mi az, ami a leginkább közel állt az szívéhez?

Nagyon szerettem együtt dolgozni Polgármester úrral az egészséges étkeztetésen. Tökéletes minőségben, ízletesen, jól 
főzni: ez lebegett mindig a szemünk előtt. Van tapasztalatom bőven - dolgoztam korábban a ceglédi Toldy Ferenc Kórház 
élelmezésén, majd egy műszaki szakközépiskolában is, de ez a munkahely állt legközelebb a szívemhez.

Kapott pozitív visszajelzést is bőven, úgy sejtem…

Igen, igen. Egy élmény volt, amikor a gyerekek az ablakon 
keresztül megköszönték a finom ebédet vagy amikor az 
ételhordókba csempészve kaptunk kedves üzeneteket öreg 
néniktől. De a minőséget ellenőriztük is folyamatosan, rend-
szeres elégedettségméréseink kiváló minősítéssel zárultak.

Mit tervez a nyugdíjas évekre?

Visszatérek Ceglédre, 1. osztályos Lemja nevű unokám-
nak elkel most a segítség, a nagymamai teendőkre fogok 
koncentrálni. Ha időm engedi, akkor 4 órás munkát is vál-
lalok majd, mert már most sokan keresnek, hogy tudnék-e 
segíteni.  Még  van bennem egy kis egészséges stressz attól, 
amit ez az új korszak hoz. A fényképeket még nem szabad 
visszanéznem, mert bizony előcsalják a könnyeket.  Az a 
leírhatatlan szeretet, amit kaptam Mikepércsen, mindvégig 
el fog kísérni.

Köszönöm szépen az interjút, nagyon jó egészséget 
kívánok a nagymamai teendőkhöz!

Dobos Zita

Mikepércsi 
TÜKÖR
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Mikepércsi 
TÜKÖR

A mikepércsi népdalkör és a citerakör kivételesen szép élményekkel zárhatta az idei nyarat. Az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő pályázatának köszönhetően 2020-ban a Csoóri Sándor támogatást elnyerve, idén sikerült júliusban 
eljutnunk a Gyenesdiáson megtartott  XXIX. Vass Lajos Népzenei Táborba. Az üdülő közel 90 dalos kedvű gyermek és 
felnőtt énekétől, citerázásától és tekerőlantozásától zengett hat napon át. A tábor fő témája Olsvai Imre Ormánságban 
gyűjtött népdalai voltak.

A program szerint a napot testünk és hangszálaink bemozgatásával, majd közös énekléssel kezdtük és közös dalolással is 
zártuk. Kiváló oktatóktól tanulhatott minden résztvevő a tudásának megfelelő csoportban. A Balaton nyújtotta szórakozá-
si lehetőségeket sem hagytuk ki a népzenei ismeretek bővítése mellett. Tudásunkat a táborzáró Gálán is bemutathattuk a 
Gyenesi Bornapok keretében a település nagyszínpadán. Felemelő élmény volt a közös éneklés olyan társakkal, akiknek 
együtt dobban a szíve a népdalokért. 

Másik élmény, hogy meghívást kapott a Bazsarózsa népdalkör, karöltve a debreceni Süveg citerakörrel,  augusztus 12-én 
a  Hagyományok Háza 20 éves jubileumi műsorára, amely Debrecenben került megrendezésre a Békás-tó nagyszín-
padán. Nagy megtiszteltetés volt részt venni ebben a színvonalas programban.

Nagyon vártuk már a Covid bezártsága utáni találkozás  és  az együtt muzsikálás lehetőségét. Nagy adomány az az erő, 
amit ezekből  a találkozások-
ból meríthettünk, és tovább 
vihetjük magunkkal a szürke 
hétköznapokba. Köszönet il-
leti ezért a szervezőket és 
a Tekeres Hagyományőrző 
és Kulturális Egyesületet, 
hogy befogadta és támogatta 
pályázatunkat.

Vatainé Facsar Veronika
csoportvezető

A BAzSARÓzSA NéPDALkÖR éS Az UCCU NEki 
cITERAKÖR NYÁRI élMéNYEI

 24.



jELENtŐS CSÖkkENéS A HÁzi SEGítSéGNyújtÁS téRítéSi DíjÁBAN 
2021. szeptember 29-én megtartott ülésén a Képviselő-testület felülvizsgálta valamennyi szociális témakörben alkotott 
rendeletét.  Ennek keretében került sor a házi segítségnyújtásért fizetendő  térítési díj felülvizsgálatára is. A Képviselő-
testület jelentősen csökkentette a térítési díjat, annak érdekében, hogy minél több mikepércsi idős és rászoruló vegye 
igénybe ezt a szolgáltatást.  

A házi segítségnyújtás személyi térítési díjának összege 2021. október 08-tól:

A kor előrehaladtával, az egészségi állapot romlásával minden ember életében előfordulhat, hogy az önálló életvitel 
fenntartásához – a saját otthonában - már segítségre szorul. A házi segítségnyújtás keretében szociális gondozó segíti a 
szolgáltatást igénybe vevőt abban, hogy minél tovább meg tudjon maradni a saját lakókörnyezetében, és minél később 
szoruljon a hozzátartozók segítségére vagy intézményi ellátásra.

A szociális gondozók közreműködnek a lakókörnyezet tisztántartásában, segítik a háztartási tevékenységet, de gondozá-
si, ápolási feladatokat is ellátnak.
A házi segítségnyújtásról bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban kérhető.

Vida Gáborné aljegyző

EzERéVES HíREk

Láttad már élőben az Ezeréves Tölgyet? Hűsöltél már 
a fa árnyéka alatt? Az Ezeréves Tölgy facebook oldal 
egyik célja, hogy minél többen eljussanak névadójához, 
a nagy tölgyfához. Éppen ezért a facebook oldalon 
elindított Mókás Nyár játéksorozat első feladataként el 
kellett látogatni az Ezeréves Tölgyhöz. Sokan versenybe 
szálltak az értékes nyereményekért és a fődíjért, a 35.000 
Ft-os karácsonyi, családi fotózásért. A versenyzőkre 
összesen 10 feladat várt.
A verseny eredménye:
Fődíj: Varga Tibor Álmos
Különdíjak: Miskolczi Erika és Varga Zsófia

A húsvét sem telt tétlenül az online térben. Verse-
nyeket indítottunk 3 kategóriában.
Locsolóvers mondásban Madarász Mihály lett a győztes.
Locsolóversíró kategóriában szebbnél szebb költemé-
nyeket kaptunk. A nyertes Budai Imre lett, a legtöbb 
lájkot pedig Molnár Dominika műve kapta.
A legtöbben a húsvéti tojásfestést vagy üdvözlőlap 
készítést választottátok. Mogyorósi Ilona húsvéti tojásai 
tetszettek a legjobban a zsűrinek, a legtöbb lájkot pedig 
Kiss Enikő alkotásai kapták.

Erdős-Tóth Fruzsina

Mikepércsi 
TÜKÖR

Gratulálunk a nyerteseknek!
Tarts velünk továbbra is!

Kövesd és lájkold facebook oldalunkat!
Ezeréves Tölgy - Facebook

Szeptember 30-án ünnepeltük a Magyar Népmese 
Napját, mely apropóján Képes Népmesei Kvízjátékot 
tartottunk az online térben. Hozzászólásban vártuk a 
helyes válaszokat, miszerint melyik népmesékből valók 
a megosztott képek.  Rengeteg komment érkezett, me-
lyek tulajdonosai október 9-én az Őszköszöntő Családi 
Délutánon átvehették nyereményeiket, valamint 3 aján-
dékcsomagot is kisorsoltunk közöttük a rendezvényen.

Jövedelem Ft/hó Személyi gondozás esetén 
(Ft/óra)

Szociális segítés esetén
(Ft/óra)

0 - 50.000 0 0

50.001 – 100.000 100 160

100.001 – 150.000 140 180

150.001 – 170 195
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WASS ALBERt kÖzÖSSéGi HÁz éS kÖNyVtÁR
Mikepércsi 
TÜKÖR

Elektronikus katalógusunk megújult, már nem ez eddig megszokott http://hunteka.asp.hunteka.hu/ mikepercs oldalon 
érhető el, hanem a Méliusz Juhász Péter Könyvtár: Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerén keresz-
tül, a következő linken: http://opac3.meliusz-kszr.monguz.hu  Összetett keresés, Lelőhely: Mikepércs
Kovácsné Diós Emese

Híreink
2021.06.21-től a Méliusz Juhász Péter Könyvtár jóvoltából új szolgáltatást vezettünk be: Elektromos kültéri 
könyvkölcsönző automatát működtetünk, amelyet a Polgármesteri Hivatalnál (Mikepércs, Óvoda u. 4. sz.) helyeztünk 
el. 
Az automata a beiratkozáskor megadott telefonszámmal és e-mail címmel működtethető.
Ennek használatával lehetőség van az érintésmentes kölcsönzésre, valamint azok a kedves olvasók is használhatják, akik 
a nyitvatartási időben nem tudják látogatni a könyvtárat. 
Az automatába a könyvtáros behelyezi  az olvasó által telefonon vagy e-mailben előzetesen megkért könyveket. Erről az 
olvasó e-mail és/vagy sms értesítést kap, ezt követően háromféleképpen juthat a kért dokumentumokhoz: 
• az automata működésbe lép az e-mailben megkapott nyitáshoz használható egyszeri belépési kóddal
• vagy szintén az e-mailben megkapott, mobiltelefonra küldött QR kóddal
• valamint a vonalkóddal ellátott könyvtári olvasójeggyel
Ezek bármelyikének alkalmazásával megjelenik egy számkódos panel, amit egyszerűen csak le kell okézni, ezt követően 
a „Félretett könyvek átvétele” opciót kell választani és már nyílik is az a fakk, amelyben az olvasó számára félretett do-
kumentumok vannak elhelyezve. Miután a könyv átvételre került, az ajtót ütközésig be kell zárni, és egyszer meg kell 
nyomni a kilépés gombot.
A visszavitel már csak az olvasójegy vonalkódjával lehetséges, amit a leolvasó nyíláshoz kell helyezni, aztán az „OK” 
gomb megnyomásával juthatunk az olvasói felületre.
Itt be kell lépni a felhasználói fiókba, majd a „könyv visszaszolgáltatás” gombot kell megnyomni, ekkor a kinyíló üres 
fakkba be kell helyezni a visszahozott dokumentumokat, a szekrény ajtaját kattanásig becsukni, majd a kilépés gombbal 
befejezni a műveletet. További részletes információ, a könyvtárban személyesen kérhető.

2021.09.14.-én napközis nevelőjük kíséretében könyvtárbemutató foglalkozáson vettek részt a 2. b osztályos tanulók. 
6 fős csoportokban megismerkedtek a könyvtár állományával, a beiratkozás menetével, könyvtárhasználati szabályzat-
tal. A kitöltött szülői nyilatkozatok visszahozásával a gyerekek többsége be is iratkozott a könyvtárba, így a következő 
alkalommal ezek a diákok már kölcsönözhetnek is.

Könyvtárközi kölcsönzésünk egyre népszerűbb, s nagy örömünkre egyre többen is veszik igénybe ezt a szolgálta-
tásunkat. Azokat a könyveket lehet  így beszerzni, amelyek a saját állományunkban nicsenek meg, de más könyvtárak 
állományából biztosítani tudjuk. Egyre több felsőoktatásban részt vevő hallgató kér így főiskolai, egyetemi jegyzeteket, 
illetve a továbbtanuláshoz, diplomamunkához kötődő szakirodalmakat. Van, aki a hobbijaihoz jut eképpen megfelelő 
irodalmakhoz, vagy az igényes pihenéshez, szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz találja meg a megfelelő dokumentumokat.
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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 



Manikűr, műköröm: 

Égerházi-Dobi Barbara  
    06 20/241-4133  
(műköröm, manikűr, gél lakk, 
vitaminos kéz-és körömápolás) Kozmetika és szolárium: 

Pappné Sándor Ildikó  

    06 30/417-3562

Igénybe vehető szolgáltatásaink:

Szeretettel várja minden kedves új és régi vendégeit a 

Mikepércs, 
Orosz István utca 35. 

(buszfordulóval, 
dohánybolttal szemben)

"Kövessétek Facebookon a Smaragd Szépségház oldalát. 
Minden hónapban új akciókkal,  nyeremény játékkal várunk benneteket!"

SMARAGD
SZÉPSÉGHÁZ!

Kozmetikai-, elektrokozmetikai 
kezelések, alakformálás (lipolézer, 
rádiófrekvencia, vákuum kavitáció), 
Tini kezelés, Fényterápiás LED maszk, 
anti-ageing arcmasszázs, szempilla 
lifting, műszempilla építés, 
füllyukasztás, smink. Végleges 
szőrtelenítés. Bemer fizikai érterápia.

Gyógymasszőr: 

Bíró Mariann 
Szakképzett Gyógymasszőr  
    06 30/541-0501 
(Mozgásszervi panaszokra,  
izomfájdalomra, időseknek, 
fiataloknak egyaránt)
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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. 

NYILAS MISI
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM

ISKOLAKEZDÉSI 
TANULMÁNYI TÁMOGATÁS 

Kedves Mikepércsi Iskolások, Szülők!

Mikepércs Község Önkormányzata fontos feladatának tartja a tanulás segíté-
sét, a szülők iskoláztatással kapcsolatos terheinek enyhítését. Ennek érdekében 

2016. év őszétől elindította Önkormányzatunk a „Nyilas Misi Tehetséggon-
dozó Programot”, amelynek keretében ismét lehet igényelni a képviselő-

testület által 2014-ben bevezetett tanulmányi támogatást.

A tanulmányi támogatás összege:

általános iskolai tanuló esetén:
10.000,-Ft/tanuló

középiskolai tanuló esetén:
14.000,-Ft/tanuló

főiskolai, egyetemi hallgató esetén:
18.000,-Ft/hallgató

A támogatási igényt a „Kérelem Mikepércs Község Polgármesteréhez 
tanulmányi támogatás megállapítására” formanyomtatvány

kitöltésével, a hozzá kapcsolódó igazolások csatolásával kell benyújtani a 
Polgármesteri Hivatalhoz (Mikepércs, Óvoda utca 4. szám)

Mikepércs Polgármesteréhez címezve 
legkésőbb 2021. október 29. napjáig.


