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Kedves Olvasó!
A 2022-es év első, tavaszi lapszámát már megújult 
külsővel veheti kezébe a mikepércsi hírek, történések 
iránt érdeklődő Olvasó. A Tavasz a megújulás, az újrakez-
dés időszaka. Sokan vágynak rá, hogy a megszokott dol-
gokon változtassanak, valami újba kezdjenek. Így voltunk 
ezzel mi is. Reményeink szerint az Olvasók tetszését elnyeri 
majd a megújult külső. Ebben az évben a természet védel-
mével kiemelten fogunk foglalkozni, felhívjuk a figyelmet 
néhány fontos dologra, ebben a lapszámban például arra, 
mennyire természet- és egészségkárosító az avar égetése. 
Ugyanakkor alternatívákat is javaslunk a kerti hulladék 
összegyűjtésére, elszállítására.
A szokásos önkormányzati és intézményi hírek mellett két 
olyan témát is részletesen érintünk, amelyek kiemelten 
fontos információkat tartalmaznak.
Az egyiket a nem várt háború váltotta ki. Ma az országban 
minden jóérzésű ember adományt gyűjt vagy az idejével, 
munkájával járul hozzá a hozzánk érkező menekültek meg-
segítéséhez, illetve segíti azokat, akik a hazájukban várják 
ki a háború végét. Köszönjük Mindenkinek a támogatást! 
Egyik cikkünkben információkkal segítjük az adományok 
gyűjtését. 
A másik fontos téma, ami a háború árnyékában zajlott, az 
országgyűlési választások és a népszavazás. Összeállítá-
sunkban részletesen bemutatjuk a választókerületünk és a 
település szavazóköreinek eredményeit. A választás a de- 
mokrácia ünnepe, most is sokan éltek vele! 
A Tavasz közeledtével változtak a járványügyi szabályok, 
újra normális rendben dolgozik a Hivatal. 

Bár még szűk körben, de forradalomra és szabadságharc-
ra emlékeztünk, farsangoltunk, és nagyon készülünk a 
húsvéti ünnepekre. Reméljük, hogy egyre több család 
gondolkodik a húsvétot körülölelő hagyományaink fele-
levenítésében, és nem csak egy wellness hétvégét látnak 
az ünnepben. Nekik segítünk a nem csak gyerekeknek 
szóló összeállítással, és kellemes kikapcsolódást kívánunk 
a kisebbeknek a kifestő díszítéséhez is. 
Szomorú kötelességünknek tettünk eleget, amikor emléket 
állítottunk az Őszidő Nyugdíjas Klub elhunyt vezetőinek, 
és közben teret adtunk a klub megújításáról szóló hírek-
nek. Ahogy ide is, a többi sport és kézműves foglalkozásra 
is szeretettel várják a kikapcsolódásra, közösségi élményre 
vágyókat. 
Az Önkormányzat képviselő-testülete két ülésen hozott 
döntéseket eddig ebben az évben, ezekről is tájékozód-
hatnak lapunkban. Feltettük és meg is válaszoltuk azokat 
a kérdéseket, amelyek újra és újra felbukkannak a telepü-
lésen élők között a közösségi oldalakon, a mindennapi 
életük megkönnyítésével kapcsolatban. 
Sokan és sokat dolgoztak ezen a lapszámon. Minden 
közreműködőnek köszönjük a lelkesedést és a kitartást! Az 
Olvasókat pedig arra buzdítom, hogy forgassák bizalom-
mal a Tükröt, szeretettel készült! 
Kellemes Húsvéti ünnepeket, tavaszi megújulást kívánnak 
a Mikepércsi Tükör szerkesztői! 

Legyen Béke!



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MIKEPÉRCSI TÜKÖR    1. oldal

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022. ÁPRILIS 3.
Az országos listák (pártlista) eredményei:

FIDESZ KDNP 383 szavazat (62,38%)
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD            
160 szavazat (26,06%)
MI HAZÁNK  41 szavazat  (6,68%)
MKKP  14 szavazat (2,28%)
MEMO  4 szavazat (0,65%)
Normális Párt  12 szavazat (1,95%)

3-es számú szavazókör eredményei:

Dr. Vitányi István FIDESZ-KDNP 410 szavazat (64,87%)
Szántai László DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁR-
BESZÉD  135 szavazat (21,36%)
Mezei József Független   22 szavazat  (3,48%)
Somi Lajos Mi Hazánk   45 szavazat (7,12%)
Zelenák András MEMO  11 szavazat (1,74%)
Farkas Antal Normális Párt  7 szavazat (1,11%)
Kóti László Munkáspárt-ISZOMM  2 szavazat (0,32%)

Az országos listák (pártlista) eredményei:

FIDESZ KDNP 410 szavazat (64,67%)
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD            
135 szavazat (21,29%)
MI HAZÁNK  45 szavazat  (7,10%)
MKKP  28 szavazat (4,42%)
MEMO   8 szavazat (1,26%)
Normális Párt  8 szavazat (4,42%)

4-es számú szavazókör eredményei:

Dr. Vitányi István FIDESZ-KDNP 458 szavazat (62,65%)
Szántai László DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁR-
BESZÉD  186 szavazat (25,44%)
Mezei József Független   29 szavazat  (3,97%)
Somi Lajos Mi Hazánk   43 szavazat (5,88%)
Zelenák András MEMO  7 szavazat (0,96%)
Farkas Antal Normális Párt  6 szavazat (0,82%)
Kóti László Munkáspárt-ISZOMM  2 szavazat (0,27%)

Az országos listák (pártlista) eredményei:

FIDESZ KDNP 464 szavazat (63,04%)
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD            
195 szavazat (26,49%)
MI HAZÁNK  41 szavazat  (5,57%)
MKKP  21 szavazat (2,85%)
MEMO  11 szavazat (1,49%)
Normális Párt   4 szavazat (0,54%)

Mindenkinek köszönjük, aki vette a fáradtságot és élt 
választójogával!

Véget ért az országgyűlési választás Magyarországon. Az 
eredményről szóló összefoglalónkat 98%-os feldolgozott-
ság alapján készítettük a www.valasztas.hu oldal adatai 
alapján. 

A részvételi arány országosan  68,75 % volt. A Hajú-Bihar 
04-es számú OEVK-be tartozó Mikepércs 4 szavazókörében 
a részvételi arány kevéssel az országos átlag alatti: 67,09%.

Mikepércsen a névjegyzékben szereplő választópolgárok 
száma: 3862 fő
Ebből a választáson megjelent 2591 fő (67,09%)

Mikepércs 4 szavazókörének eredményei: 

1-es számú szavazókör eredményei: 

Dr. Vitányi István FIDESZ-KDNP 356 szavazat (60,85%)
Szántai László DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁR-
BESZÉD  162 szavazat (27,69%)
Mezei József Független  22 szavazat  (3,76%)
Somi Lajos Mi Hazánk.   27 szavazat (4,62%)
Zelenák András MEMO  7 szavazat (1,20%)
Farkas Antal Normális Párt  9 szavazat (1,54%)
Kóti László Munkáspárt-ISZOMM  2 szavazat (0,34%)

Az országos listák (pártlista) eredményei:

FIDESZ KDNP  362 szavazat (61,15%)
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD            
172 szavazat (29,05%)
MI HAZÁNK  26 szavazat  (4,39%)
MKKP  14 szavazat (2,36%)
MEMO 10 szavazat (1,69%)
Normális Párt  8 szavazat (1,35%)

2-es számú szavazókör eredményei:

Dr. Vitányi István FIDESZ-KDNP 372 szavazat (60,88%)
Szántai László DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁR-
BESZÉD  153 szavazat (25,04%)
Mezei József Független  27 szavazat  (4,42%)
Somi Lajos Mi Hazánk   46 szavazat (7,53%)
Zelenák András MEMO  4 szavazat (0,65%)
Farkas Antal Normális Párt  7 szavazat (1,15%)
Kóti László Munkáspárt-ISZOMM  2 szavazat (0,33%)



MIKEPÉRCSI TÜKÖR    2. oldalÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Adománygyűjtési eredmények értékesítők szerint

RÉSZTVEVŐ ÉRTÉKESÍTETT EGYSÉGEK

FIDESZ-KDNP 136 Fő 68,34

DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 55 Fő 27,64

MI HAZÁNK 7 Fő 3,52

MNOÖ 1 Fő 0,50

Oszlopdiagram
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FIDESZ-KDNP 136 Fő
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 55 Fő
MI HAZÁNK 7 Fő
MNOÖ 1 Fő

Oszlop, sáv és kör diagramok egy kategória adatait 
hasonlítják össze, például az egyes értékesítők által 
eladott termékek számát. A kördiagramok az egyes 
kategóriák értékét az egész kör százalékában jelenítik 
meg.

Adománygyűjtési eredmények értékesítők szerint

RÉSZTVEVŐ ÉRTÉKESÍTETT EGYSÉGEK

FIDESZ-KDNP 136 Fő 68,34

DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 55 Fő 27,64

MI HAZÁNK 7 Fő 3,52

MNOÖ 1 Fő 0,50
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FIDESZ-KDNP 136 Fő DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 55 Fő MI HAZÁNK 7 Fő MNOÖ 1 Fő
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FIDESZ-KDNP 136 Fő
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 55 Fő
MI HAZÁNK 7 Fő
MNOÖ 1 Fő

Oszlop, sáv és kör diagramok egy kategória adatait 
hasonlítják össze, például az egyes értékesítők által 
eladott termékek számát. A kördiagramok az egyes 
kategóriák értékét az egész kör százalékában jelenítik 
meg.

A Hajdú-Bihar 04-es számú egyéni választókerület – melynek része Mikepércs is - eredménye:  

Dr. Vitányi István FIDESZ-KDNP 24 676 szavazat (62,55%)
Szántai László DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD  8 724 szavazat (22,12%)
Mezei József Független  3271 szavazat  (8,29%)
Somi Lajos Mi Hazánk   2166 szavazat (5,49%)
Zelenák András MEMO  267 szavazat (0, 68%)
Farkas Antal Normális Párt  259 szavazat (0,66%)
Kóti László Munkáspárt-ISZOMM  84 szavazat (0,21%)

A képviselői helyek száma összesen 199
Ebből:

FIDESZ KDNP 136 képviselő 
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD            
55 képviselő
MI HAZÁNK  7 képviselő 
MNOÖ  1 képviselő

KATASZTRÓFAVÉDELMI GYAKORLAT 

Településünkön az elmúlt másfél évtizedben három éles 
katasztrófahelyzet is kialakult. Bizonyára sokan emlékeznek 
arra, amikor a 2000-es évek közepén jelentős vihar söpört 
végig a megyében, amelynek következtében több közin-
tézményünk is megrongálódott, majd a belvízzel küzdöt-
tünk három éven át, legutoljára pedig a 47-es főútvonalon, 
a jelzőlámpás csomópontnál egy különlegesen maró 
anyagot szállító gépjármű meghibásodása okán került 
nagy mennyiségű egészségre ártalmas, veszélyes anyag 
az aszfaltra és a levegőbe, amikor az iskolás gyermekeket 
lokalizálni is kellett. A veszély elhárítása érdekében mind-
három alkalommal együttműködtünk az akkori tűzoltóság, 
a jelenlegi katasztrófavédelem munkatársaival. 
Az ilyen helyzetek felkészült kezelése, és a jó gyakorlat 
megteremtése érdekében tartottak Önkormányzatunk, 
valamint a település polgári védelmi egységének tagjai 
közös gyakorlatot a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság és a Debreceni Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség munkatársaival, a Bárányfelhő Egyesület regisztrált 
területi mentőcsoportjával, valamint a „Kálló” Derecske 
Járási Mentőcsoport önkénteseivel. A gyakorlat során 
egy szimulált viharkár esemény kétirányú mentesítési 
munkálatai zajlottak: a föld feletti tereptárgyakban okozott 
károk elhárítása, valamint a nagy mennyiségben lehullott 
csapadék miatt létrejött belvízhelyzet kezelése. 

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÖSSZETÉTELE A 98,96%-OS FELDOLGOZOTTSÁG MELLETT A KÖVETKEZŐ



MIKEPÉRCSI TÜKÖR    3. oldalÖNKORMÁNYZATI HÍREK Politikai hirdetés

TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL NYITVA TARTÁSÁRÓL 
ÉS A JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

SZOCIÁLIS CÉLÚ SZÉNTÁMOGATÁS A RÁSZORULÓ MIKEPÉRCSIEKNEK
Az Önkormányzat 2021. nyarán szociális célú széntámoga-
tásra nyújtott be kérelmet a Belügyminisztériumhoz a szo-
ciálisan rászoruló mikepércsiek megsegítésére.  A pályázat 
pozitív elbírálásban részesült, az Önkormányzat 2.879.725 
Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, amit 907 
mázsa barnakőszén vásárlására fordított. A szenet a mis-
kolci székhelyű Ormosszén Zrt-től rendelte meg 25 kg-os 
zsákokba kicsomagolva. A benyújtott lakossági támogatási 
kérelmek elbírálását követően 2022. január végén, február 
elején az Önkormányzat munkatársai minden jogosult 
részére kiszállították a szenet. Összesen 132 család része-
sült egyenként 5 – 7,5 mázsa szociális széntámogatásban. 

Vida Gáborné
Aljegyző

A 77/2022. (III.4.) Korm. rendelet megszüntette a koro-
navírus-járvány miatt bevezetett védelmi intézkedéseket, 
így 2022. március 7. óta nem szükséges a maszkviselés, 
megszűntek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások, 
valamint az oltási igazolványokhoz kapcsolódó jogo-
sultságok is hatályukat vesztették. Ennek megfelelően a 
Polgármesteri Hivatal is megszüntette a bevezetett védel-
mi intézkedéseket. A Hivatal a továbbiakban a korábban 
megszokott rend szerint, ügyfélfogadási időben fogadja 
az ügyfeleket: személyes ügyintézésre hétfő-szerda 8.30-
11 óra, csütörtök 13-16 óra között, az érdemi ügyintézővel 
történő telefonos megbeszélésre hétfő-péntek 11-12 óra 
között nyílik lehetőség. Elektronikus elérhetőségeinken 
pedig folyamatosan rendelkezésre állunk, és fogadjuk 
a beérkező beadványokat.  Az elérhetőségek megtalál-
hatóak a http://www.mikepercs.hu/kapcsolat weboldalon.

Vojtkó-Pék Ildikó
Jegyző



MIKEPÉRCSI TÜKÖR    4. oldalÖNKORMÁNYZATI HÍREK

MIKEPÉRCS IS ÖSSZEFOGOTT A HÁBORÚ ELŐL MENEKÜLŐKÉRT 

Ukrajnában háború zajlik, amelynek bizonytalan a kimene-
tele, az időtartama. Nem lehet tudni, hogy hány család, 
kisgyermekes szülő van úton Magyarország felé, vagy dönt 
úgy a napokban, hogy mentenie kell az életét. A határon 
segítő önkormányzatok a karitatív szervezetek még urai 
a helyzetnek. Ugyanakkor fel kell készülnünk a menekül-
tek áradatára, arra, hogy közvetlen segítséget nyújtsunk 
egész Magyarország területén, szállással, élelemmel, tisz-
tálkodási eszközökkel, gyógyszerrel. A hathatós segítség-
nyújtás megszervezése folyamatos. Döntés született a 
gyűjtés megszervezéséről. Amire a karitatív szerveknek, 
önkormányzatoknak szükségük van: tartós élelmiszerek, 
konzervek (6 hónapnál hosszabb lejáratúak), bébiételek, 
pelenka, popsitörlő, gyermekápolási termékek, édességek, 
teafű, citromlé, ásványvíz, tisztálkodási szerek, takarók, 
párnák, ruházat vegyes korosztály számára. Az adományok 
leadhatóak a következő gyűjtőpontokon: Polgármesteri 
Hivatal, Bölcsőde, Csodavár Óvoda mindkét épülete, Wass 
Albert Könyvtár, Wass Albert Közösségi Ház (IKSZT, a posta 
mellett), Családsegítő Szolgálat, Hunyadi János Általános 
Iskola (munkaidőben, illetve tanítási időben). Az Önkor-
mányzat az itt összegyűjtött adományokat a határon szol-
gálatot teljesítő segélyszervezeteknek adja át, akik eljut-
tatják azokra a helyekre, ahol a legnagyobb szükség van 
rájuk. 
Természetesen lehet pénzadománnyal is segíteni a 
Vöröskereszt adományvonalán: 1359 vagy a következő 
linkek segítségével: https://voroskereszt.hu/termek/a-hu-
manitarius-valsag-soran-bajbajutottak-tamogatasa/
A Magyar Ökumenikus Segélyszolgálaton keresztül is 
nyújtható segítség, az adományvonaluk a 1353, és az 
alábbi linken keresztül is tájékozódhatnak a további 
lehetőségekről: https://segelyszervezet.hu/kampanyok/
haboru-ukrajnaban/

Mikepércsen már nagyon sokszor nyújtott segítséget 
a Dorkász Szolgálat, akik szintén várnak adományokat, 
amit Kárpátaljára juttatnak el, valamint a Kárpátaljáról 
érkezetteket segítik. 
Adományokat várnak a gyűjtőpontjaikra: Debreceni Refor-
mátus Kollégium Általános Iskola (4026 Debrecen, Péter-

fia u. 1-7.), Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános 
Iskola (4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.), DRK Dóczy Gim-
názium (Debrecen, Kossuth u. 35.), La Pure (4025 Deb-
recen, Miklós u. 14), Dorkász Szolgálat (4002 Debrecen, 
Erdőspuszta, Dorcas Kemping), Helen Doron Nyelviskola 
(Debrecen Hadházi út 19.).
Pénzadományt várnak a következő számlaszámra: Dorkász 
Szolgálat Alapítvány 11993001-02300894 „Kárpátalja” 
közleménnyel. Valamint várják önkéntesek jelentkezését, 
akik segítenének a csomagok elkészítésében, célba jutta-
tásában. Javaslatokat is várnak, lehet jelezni, ki miben tud-
na a menekültek segítségére lenni: alapitvany@dorcas.hu
Mint az ismert, az Önkormányzatnak nincsenek beren-
dezett, szállásadásra kialakított épületei, de vannak olya-
nok, amelyeket ideiglenesen befogadásra alkalmassá lehet 
tenni. Most ezen dolgozunk. Megkerestem a katasztrófavé-
delem vezetőit, akik a menekültek elszállásolásának meg-
szervezését kapták feladatul. Javaslatukra össze fogunk 
állítani egy listát azokról az önkormányzati épületekről, 
illetve magán szálláshelyekről, amelyeket fel tudunk aján-
lani. Tárgyalunk arról is, hogy a Dorkász újra nyitja a szál-
láshelyeit, és az oda elhelyezett menekülteknek az Önkor-
mányzat vállalja a meleg élelemmel való ellátását. Kérek 
mindenkit, aki tud menekülteket befogadni, jelentkezzen 
a Polgármesteri Hivatalban, vagy hívja a következő tele-
fonszámot: 70/375-0428.  Külön kérem azon szállásadókat, 
akik pályázati forrásból építettek az elmúlt években falusi 
szálláshelyeket, hogy tegyék meg felajánlásaikat! 

Köszönöm Mindenkinek, aki ebben a nehéz helyzet-
ben bármilyen módon segítő kezet nyújt! Tegyünk meg 
mindent azért, hogy akik a hazájukból menekülnek egy 
szörnyű háború miatt, biztonságban érezhessék magukat 
nálunk, szeretet és gondoskodás vegye őket körül! Remél-
jük, hogy ez az értelmetlen és embertelen háború hama-
rosan véget ér, és jó szívvel gondolnak majd ránk a mene-
déket kérő családok, miután visszatérhetnek otthonaikba.  
Imádkozunk értük és a hátrahagyott családtagjaikért!

Tímár Zoltán 
polgármester
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BESZÁMOLÓ A 2022. FEBRUÁR 4-I ÉS A MÁRCIUS 11-I TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL 

A Képviselő-testület legutóbbi két ülésén többek között 
döntött az óvodavezetői pályázat kiírásáról, a Wass Al-
bert Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének 
megválasztásáról, a Csodavár Óvoda és a Mikepércsi 
Bölcsőde nyári zárva tartásáról, valamint elfogadta 
az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A 2022. 
évi országgyűlési választásokra készülve a testület 
megválasztotta a szavazatszámláló-bizottság tagjait, 
valamint határozatot hozott a térítési díjak összegéről, 
amely határozat értelmében a gyermekétkeztetés és a 
további szociális jellegű ellátások díjai nem emelkedtek.

Rácz Gabriella nyugdíjba vonulása okán az óvodát jelenleg 
Soóky-Szili Krisztina megbízott óvodavezető vezeti, ezért 
szükségessé vált az intézményvezetői pályázat kiírása. Az 
intézményvezetői pályázat április végéig nyújtható be, a 
magasabb vezetői álláshely pedig leghamarabb 2022. szep-
tember 1. napjától tölthető be.  Megválasztotta továbbá 
a testület a Wass Albert Művelődési Ház és Könyvtár új 
intézményvezetőjét Kovács Andrea személyében, aki 2022. 
március 21. napjától látja el vezetői feladatait. 
A Képviselő-testület döntése értelmében a Bölcsőde nyári 
zárva tartásának időpontja 2022. július 18. – augusztus 5. 
közé esik, az Óvoda 2022. július 25. – augusztus 5. között 
tart zárva.
Mikepércs Község Képviselő-testülete 2022. március 11-i 
ülésén elfogadta Mikepércs Község 2022. évi költségveté-
sét. A település gazdálkodása fegyelmezett, likviditási prob-
lémák nem jelentkeznek, a fejlesztésekhez elnyert pályáza-
tokhoz szükséges önerő minden esetben biztosítható, és 
a szükséges tartalék a rendkívüli helyzetek kezelésére ren-
delkezésre áll.
A Képviselő-testület – tekintettel a veszélyhelyzettel 
összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. 
törvény rendelkezéseire – nem emelte meg a térítési díjak 
összegét, azokat a 2020. évben megállapított összegeknek 
megfelelően változatlanul hagyta. 
Mint ahogy az mindenki számára ismert, 2022. április 
3-án országgyűlési választások lesznek Magyarországon. 
A választás előkészítése érdekében megválasztotta a tes-
tület a szavazatszámláló-bizottság tagjait is. A bizottságba 
választott tagok névsora megtekinthető Mikepércs Község 
honlapján az alábbi linken: 
http://www.mikepercs.hu/valasztasok-2022.

Vojtkó-Pék Ildikó
Jegyző
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ÖNÖK KÉRDEZTÉK – MI VÁLASZOLUNK

Mikor van nyitva a könyvtár (Kató Iskola épületében) és 
milyen számon érhető el?

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

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár jóvoltából tavaly nyár óta 
működik a kültéri könyvkölcsönző automata, amely az 
Óvoda u. 4. szám alatt, a Polgármesteri Hivatal előtt talál-
ható, 24 órás eléréssel.
A Könyvtár nyitvatartási ideje alatt elérhető telefonszám: 
06-30/178-7542.

Van háztartási olajgyűjtő Mikepércsen?

Jelenleg Mikepércsen nincs háztartási olajgyűjtő, azonban 
Debrecenben a Mikepércsi út kimenő és bejövő szakaszán 
található MOL benzinkutakon leadható a használt olaj.
A kijelölt Coop olajpontokon és a Kishatár utcai Aldi üzlet-
ben is lehet leadni használt olajat. Az átvételi pontok lis-
tája a Biofilter Zrt. weboldalán, a https://biofilter.hu/gyuj-
topont-kereso linken érhető el. Az Önkormányzat tervei 
között szerepel gyűjtőpont telepítése Mikepércsre is.

Hangoskodik a szomszéd. Mit tehetek?

Különösen a tavaszi, nyári időszakban több alkalommal is 
érkezett kérdés a Polgármesteri Hivatal felé a csendháborí-
tással kapcsolatban. A legfontosabb tudnivalók a témában:
A társadalmi együttélés szabályai elsősorban a Szabálysér-
tési törvényben találhatóak, mely szerint „Aki lakott terü-
leten, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, 
tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett 
természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkal-
mas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy 
a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.”
Mivel a fent idézett törvényi előírásban nem található 
időkorlát, így a csendháborítás a nap bármely szakában 
megvalósítható. Tehát amennyiben valaki indokolatlanul 
olyan zajt okoz, ami mások nyugalmát zavarja, megvaló-
sítja a csendháborítás tényállását. A szabálysértések esetén 
az eljáró hatóság a rendőrség, a rendelkezés megsértőivel 
szemben a rendőrség jogosult helyszíni bírságot kiszabni.
Ha a szomszédunk tevékenysége, zajkeltése vagy hangos-
kodása nem csupán egy kivételes okból fordul elő (szü-
letésnapi ünnepség, ballagás, lakásfelújítás), hanem 
rendszeres tevékenységgé vált, érdemes először a szemé-
lyes egyeztetéssel próbálkoznunk, hiszen a feszültségek 
jellemzően párbeszéddel feloldhatóak. Érdemes lehet 
megfontolni, hogy ha valamilyen nagyobb létszámú, 
hangosabb ünnepséget, vagy zajkeltő tevékenységet 

tervezünk, előzetesen értesítjük róla a szomszédságot, akár 
személyesen, telefonon, vagy tájékoztató üzenetek posta-
ládába bedobásával. Így a környéken lakók is tudják, hogy 
egyszeri alkalomról lesz szó, és toleránsabban, türelmeseb-
ben állnak a zajkeltéshez. 
Ha a személyes egyeztetéssel, felszólítással nem jártunk 
sikerrel, akkor a rendőrséget kell értesíteni a 70/450-7945-
ös vagy a 70/450-7946-os telefonszámon.
A legfontosabb azonban, hogy a békés együttélés 
érdekében legyünk tekintettel egymásra, tartsuk be a 
vonatkozó szabályokat. 

Hol lehet gázpalackot cserélni Mikepércsen?

Gázpalackot Mikepércshez legközelebb a MOL Mikepércsi 
út I. (kimenő), és a Mikepércsi út II. (bejövő) benzinkutakon 
lehet vásárolni vagy cserélni. A palackos PB-gáz eladással 
foglalkozó benzinkutak listája az alábbi linken található: 
https://toltoallomaskereso.mol.hu/

Hol érhető el az Étkező-Konyha heti étlapja?

Az Étkező-konyha allergéneket is tartalmazó heti étlapja 
megtalálható nyomtatott formában a konyhán, valamint 
az intézményekben is. Az intézmények az adagolási út-
mutatóval együtt jól látható helyen függesztik ki a szülők 
tájékoztatása céljából. A heti étlap elérhető elektronikus 
formában az Önkormányzat honlapján, az alábbi linken: 
http://www.mikepercs.hu/etkezo-konyha.

Milyen telefonszámon lehet elérni a körzeti orvosokat? 
Ki, mikor rendel?

Az I. Számú Háziorvosi Körzet orvosa 
Dr. Posgay Titanilla.
Rendelési idő:
Hétfő, szerda: 14:00 - 18:00
Kedd, csütörtök: 08:00 - 12:00
Páratlan héten pénteken: 08:00 - 12:00
Páros héten pénteken: 14:00-18:00 
 
A II. Számú Háziorvosi Körzet orvosa Dr. Molnár Gábor.
Rendelési idő: 
Hétfő, szerda: 08:00 - 12:00
Kedd, csütörtök: 14:00 - 18:00
Páros héten pénteken: 08:00 - 12:00
Páratlan héten pénteken: 14:00 - 18:00  

A felnőtt háziorvosi körzetek címe: 
Mikepércs, Szabadság u. 1.
A felnőtt háziorvosi körzetek telefonszámai: 
06-52/569-002; 06-30/163-2474

Mikepércs Község gyermekorvosa Dr. Kurucz Krisztina.
Rendelési idő: Hétfő - péntek: 9:00 – 13:00
A gyermekorvosi rendelő címe: Mikepércs, Szabadság u. 1.
A gyermekorvosi rendelő telefonszámai: 06-52/569-003; 
06/70-459-4670
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ÖNÖK KÉRDEZTÉK – MI VÁLASZOLUNK dék tárolására használt edényben (kuka), olyan mennyiség-
ben, hogy az ne tömörödjön, üríthető állapotban legyen, 
és ne terheljük vele túl az edényzeteket. Továbbá a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltató a Polgármesteri Hivatal-
ban megvásárolható szemeteszsákokban összegyűjtve 
is elszállítja, ha azokat a kommunális szeméttároló mellé 
helyezzük ki.  Az AKSD a zöldhulladékot más módon nem 
szállítja el. 
A fűtési időszakban jellemző a hamu belehelyezése a kom-
munális edényzetekbe. Fontos, hogy ezeket jól kihűlt álla-
potban, zsákokban kérik az edényzetbe helyezni. 
A szelektív hulladékot – ha már nem fér a hulladéktároló-
ba – átlátszó zsákban ki lehet tenni a szemetes mellé, a 
papírhulladékot összehajtva, kötegelve is elszállítja az 
AKSD.
Az egyéb hulladékok átvételét az AKSD térítési díj el-
lenében biztosítja.

A Takarékszövetkezet mobilbusza mikor van 
Mikepércsen?

Hétfő délutánonként érkezik a településünkre, 12.00-16.00 
között érhetőek el a szolgáltatásai. 

Hol lehet nyomtatni Mikepércsen?

A közösségi házban (IKSZT, a posta mellett) lehet nyomtat-
ni. Fekete-fehér és színes nyomtatás egyaránt lehetséges 
A3-as méretig.
A közösségi ház nyitva tartása:
Kedd:11.00-19.00, Szerda: 12.00-20.00 
Csütörtök: 8.00-16.00, Péntek: 8.00-16.00 
Szombat: 11.00-19.00  

Ha áramkimaradás van, hogyan lehet értesíteni a szol-
gáltatót?

Áramkimaradás esetén több lehetőség is nyílik a 
tájékozódásra vagy hibabejelentésre. Az Opus Titász Zrt. 
weboldalán megtalálhatóak a tervezett áramszünetek 
időpontjai az alábbi linken: 
https://www.opustitasz.hu/kapcsolat/hibabejelentes/ar-
amszunet-kereso

Ha nincs az adott időpontban tervezett áramszünet, ak-
kor az áramkimaradás bejelenthető online az alábbi e-mail 
címeken: aramhalozat@eon.hu, araminfo@eon.hu
vagy bejelenthető telefonon az alábbi 0-24 óráig hívható 
telefonszámon: +36 80 210310.

A fenti elérhetőségeken jelenthető be a szolgáltató felé a 
közvilágítási hiba is, valamint a  https://www.opustitasz.
hu/kapcsolat/hibabejelentes/hibabejelentes linken köz-
vetlenül is beküldhető a felmerülő hiba egy táblázat kitöl-
tésével.

A Fogászati szakrendelésen 
Dr. Antal Zsuzsa fogszakorvos rendel. 

Rendelési idő:
Hétfő, Szerda: 13:00 - 18:30
Kedd, Csütörtök: 12:30 - 18:30
Péntek: 8:00-15:00
A rendelő címe: Mikepércs, Óvoda u. 5.
A fogorvosi rendelő telefonszáma: 06-20/293-0756

Hová vihetem a gyermekemet, ha rendelési időn kívül 
lesz beteg? 

A házi gyermekorvosi ügyelet a Debreceni Egyetem Klini-
kai Központ Gyermekklinika (Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) 
épületében működik.
Hétköznap 18.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, 
munkaszüneti és ünnepnapokon folyamatosan (24 órában) 
elérhető. Gyermekorvos este 22.00 óráig dolgozik ott, ezt 
követően reggelig asszisztens látja el az ügyeleti feladato-
kat. Az ellátás igénybevételéhez nem szükséges beutaló. 
Amennyiben úgy érezzük, hogy a gyermek állapota 
megengedi, és nem indulunk el vele az ügyeletre, hívhatjuk 
az ügyelet diszpécseri telefonszámát is: 52/506-303. Ha a 
diszpécser nem tud segíteni, kapcsolják az ügyeletes gyer-
mekorvost, vagy az éjszaka későbbi részében az asszisz-
tenst.

Lehet kerti hulladékot égetni Mikepércsen?

2021. január 1-től az ország teljes területén tilos az avar és 
a kerti hulladék égetése. A rendelkezés alkalmazása alól 
a helyi önkormányzatok a veszélyhelyzet időtartamára 
ugyan felmentést adhatnak, azonban Mikepércs Község 
Önkormányzata a település levegőminőségének javítása, 
valamint a tűzesetek megelőzése érdekében úgy döntött, 
hogy az új országos szabályozás életbe lépésével hatályon 
kívül helyezi Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a fertőzött növényi hulladékok szabadtéri 
égetéséről szóló 11/2017.  (V.30.) számú rendeletét. Tehát 
az avar és kerti hulladék égetése tilos, és tilos a fertőzött 
növényi hulladék elégetése is! 

Van kijelölve legális zöldhulladék lerakó Mikepércsen? 
Elviszi az AKSD a zöldhulladékot valamilyen formában? 
Hova lehet tenni a szelektív hulladékot, ha már nem fér 
a hulladéktároló edénybe?

Mikepércsen jelenleg nincs legális zöldhulladék lerakóhely. 
A lakossági zöldhulladék ingyenes átvételét az AKSD Kft. 
Debrecen, Vértesi út 9/b. sz. alatt található telephelyén 
biztosítja. Személyautóval vagy rászerelt utánfutóval lead-
hatják a lakosok a zöldhulladékot a fent említett címen, na-
gyobb méretű gépjárművel való leadásra nincs lehetőség. 
A kerti hulladék elhelyezhető továbbá a kommunális hulla-
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A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA, A KÖZTERÜLETRE 
KIHELYEZETT FORGALMAT AKADÁLYOZÓ KÖVEK ELTÁVOLÍTÁSA

ÚJ ÉLELMEZÉSVEZETŐJE VAN AZ ÉTKEZŐ-KONYHÁNAK 

   Tavaly év vége óta új vezetője van a mikepércsi Étkező-
Konyhának. Batiz Ágnes a Bethlen Gábor Közgaz-
dasági és Postaforgalmi Szakközépiskola Móricz Zsig-
mond Tagintézményében érettségizett és szerzett 
szakmát, mint Gyors- és Gépíró, idegennyelvű gépíró, 
jegyzőkönyvvezető. Dolgozott a szépségiparban is 
néhány évet, azonban végül jelenlegi szakmájában ta-
lálta meg számításait. Édesanyja 25 évig dolgozott egy 
nagy konyhán vezetőként. Az ő biztatására a Pentasys 
Számítástechnikai Kft.-nél végül ő is megszerezte az 
élelmezésvezető szakképesítést. 2010 óta tevékenyke-
dik ebben a szakmában. Dolgozott több nagy konyhán 
is, ahol közel 4000 főre kellett főzniük. 

   „Az interneten találtam rá a meghirdetett pályázatra, hogy 
élelmezésvezetőt keresnek Mikepércsen. Nem hezitáltam 
sokáig, hisz régóta dédelgetett álmom volt egy kisebb 
főzőkonyha irányítása, kamatoztatva az addigi megszerzett 
tudásomat és tapasztalataimat. Rám mosolygott a szeren-
cse, az Önkormányzat felvette velem a kapcsolatot és egy 
rövid konyhalátogatás után megkaptam a lehetőséget az 
intézmény vezetésére. 2021. december 6-án volt az első 
munkanapom.”- mondta Batiz Ágnes. 
  Az új élelmezésvezető elmondta, hogy 12-en dolgoznak 
jelenleg a konyhán. Kollégái több éves tapasztalattal és 
szakmai múlttal rendelkeznek. A feszített munkatempóhoz 
szokott konyhai dolgozók kiválóan felkészültek és lelkiis-
meretesek. Az Étkező-Konyha pedig kiválóan felszerelt és 
korszerű gépekkel van ellátva. Minden adott a megfelelő 
színvonalú munkavégzéshez. Naponta 620 főre főznek 
az itt dolgozók. 40 bölcsődés, 210 óvodás, 140 iskolás, 80 
menzás és 150 felnőtt étkezője van az intézménynek. „Az 

alapanyagokat csak jól leinformálható, megbízható beszál-
lítóktól rendeljük meg, legtöbb esetben helyi vállalkozók-
tól, akik ismerik és teljesítik a beszállítandó áruval szemben 
támasztott higiéniai, élelmiszerbiztonsági követelmé-
nyeket, és a beszállítást megfelelő kísérő dokumentummal 
igazolják”- mondta a Konyha új vezetője. 
  Batiz Ágnes hozzátette, hogy egy élelmezésvezető 
munkája nagyon sokrétű és összetett. Szervezési feladato-
kat lát el, melyek az étlaptervezéssel, termeléssel, áruforga-
lommal, munkaerővel kapcsolatosak. A HACCP élelmiszer-
biztonsági rendszer betartásának, valamint munkavédelmi 
előírások betartásának ellenőrzése is ehhez a munkakörhöz 
tartozik, sőt gyakorlatilag a teljes tevékenység ellenőrzése 
az árubeszerzéstől a tálalásig bezárólag. Kapcsolatot kell 
tartani a szállítókkal és a fogyasztókkal is a vezetőnek.
     „Az elején kicsit féltem a beilleszkedéstől, hisz egy telje-
sen más közegből jövök. Panaszra viszont abszolút nincs 
okom, a legelejétől kezdve mindenki szeretettel foga-
dott. Voltak nem zökkenőmentes pillanatok is az általam 
hozott új szokások, más elvárások tekintetében, de kol-
légáim kellőképpen nyitottak és befogadóak. Jó a kom-
munikáció közöttünk, összecsiszolódtunk. Szeretek velük 
dolgozni, büszke vagyok rájuk és a hozzáállásukra. Nélkü-
lük nem kerülne a fogyasztóink asztalára mennyiségileg és 
minőségileg megfelelő, finom, egészséges étel.” -mondta  
Batiz Ágnes. 
   A Mikepércsi Tükör szerkesztőségének nevében jó 
munkát és jó egészséget kívánunk az Étkező-Konyha új 
vezetőjének és valamennyi dolgozójának! 
 
Duró Gábor

A fenti határozat alapján kérjük a lakosokat, hogy 
szíveskedjenek a közterületre, közforgalom elől el nem zárt 
magánterületekre kihelyezett tárgyakat, köveket, sziklákat, 
a forgalmat, lehúzódást, belátást zavaró növényzetet hala-
déktalanul eltávolítani.

Vojtkó-Pék Ildikó
Jegyző

Mikepércs területén autóval közlekedve gyakran szem-
besülhetünk azzal a problémával, hogy szembe érkező 
forgalom esetén a keskeny utakon nincs lehetőség a 
lehúzódásra, mert a közterületre és közforgalom elől el 
nem zárt magánutakra kihelyezett kövek, egyéb nagy 
méretű tárgyak ezt nem teszik lehetővé. Környezetünk és a 
közterületek szépítése nagyon fontos a település számára, 
azonban a biztonságos közlekedés feltételeinek megte-
remtése elengedhetetlen, és kiemelten fontos feladat. 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2022. február 4-én tartott ülésén határozatot hozott arról, 
hogy a közutakon és a közforgalom elől el nem zárt magán-
utakon a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása 
érdekében szólítsa fel az érintett ingatlantulajdonosokat a 
közlekedés biztonságát veszélyeztető körülmények meg-
szüntetésére.
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TÉLI ÖRÖMÖK
2022. február 2-án a frissen esett hóból hóembert 
építettünk a gyermekekkel bölcsődénk játszóudvarán. A 
dolgos kis kezek fáradhatatlanul gyúrták a havat, formáz-
ták a hógolyókat. A nagy munkában elfáradt gyermekek 
szánkón ülve pihenhettek meg.

Intézményünk „Családbarát Hely” tanúsító védjegyet szer-
zett, elkötelezve magát azon célkitűzés mellett, hogy a 
családbarát szemlélet minél inkább megerősödhessen 
Magyarországon. A védjegy megszerzésének feltétele az 
előszűrő kérdőív kitöltése volt, a következő lépés pedig a 
helyszíni, személyes auditvizsgálat, melyen a Családbarát 
Magyarország Központ munkatársa vett részt, aki „jó gya-
korlat” céljából átvette a Mese a Mikepércsi Tündérpalota 
keletkezéséről című mesekönyvünket is.  

ZÖLD MINŐSÍTÉS
Bölcsődénk Zöld Minősítés 
díj elnyerésére is pályázott. A 
jelentkezéshez egy kérdőív 
kitöltésére volt szükség. Az 
intézményünk megfelelt 
az előírt kritériumoknak, és 
örömmel fogadtuk a pozitív 
elbírálást.

ONLINE SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
„Kipp-kopp kopogok,
óvodába szaladok.”

2022. február 9-én tartottuk meg online szülői értekez-
letünket azon szülők részvételével, akik gyermekük óvodai 
felvételét kezdeményezik a 2022/2023-as nevelési évre. Az 
online térben csatlakozott hozzánk Soóky-Szili Krisztina, a 
mikepércsi Csodavár Óvoda vezetője és Madarász-Varga 
Kata óvodapedagógus is, akik többek között az óvodai 
jelentkezésről, az óvodai beszoktatásról, az intézmény 
házirendjéről nyújtottak tájékoztatást. 
A szülők aktívan részt vettek, több kérdést tettek fel 
az óvoda vezetőjének.

„Van egy érzés a világon,
úgy hívják, hogy szeretet.”
(Aranyosi Ervin: Szeretet)

CSALÁDBARÁT

Bölcsődénk Zöld Minősítés díj elnyerésére is pályázott. A jelentkezéshez egy kérdőív 
kitöltésére volt szükség. Az intézményünk megfelelt az előírt kritériumoknak, és örömmel 
fogadtuk a pozitív elbírálást. 

 

„Elmúlt már január,  
a február, mivel jár?  
Maskarával, mulatsággal,  
kacagással, pufók fánkkal, 
farsang napján vigassággal.” 

Vidám hangulatban készültünk a február 25-én megrendezett farsangi délelőttünkre. 
Intézményünk is farsangi díszbe öltözött. A gyermekek és a kisgyermeknevelők ötletesebbnél 
ötletesebb jelmezt öltöttek. A csoportok megteltek tűzoltóval, dínóval, unikornissal, cicával, 
rendőrrel. A jó hangulatot együtt, közösen teremtettük meg. Nem hiányozhatott a farsangi 
fánk amit, mint minden évben az Étkező-konyha szorgos kezű dolgozói készítettek.  
A szülők segítő együttműködését köszönjük! 
 

Február 14-én, Valentin napon a szeretet jegyében pirosba 
öltözve ünnepeltünk. A fiúk egy-egy szál tulipánnal köszöntötték 
a lányokat, majd a tízórai mellé mindenki kapott egy szív alakú 
kis csokoládét is. A gyermekek piros, szív alakú csillámtetoválást 
is kérhettek. 
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FARSANG

„Elmúlt már január, 
a február, mivel jár? 
Maskarával, mulatsággal, 
kacagással, pufók fánkkal,
farsang napján vigassággal.”

Vidám hangulatban készültünk a 
február 25-én megrendezett farsangi 
délelőttünkre. Intézményünk is far-
sangi díszbe öltözött. A gyermekek és a 
kisgyermeknevelők ötletesebbnél ötlete-
sebb jelmezt öltöttek. A csoportok meg-
teltek tűzoltóval, dínóval, unikornissal, 
cicával, rendőrrel. A jó hangulatot együtt, 
közösen teremtettük meg. Nem hiá-
nyozhatott a farsangi fánk amit, mint min-
den évben az Étkező-konyha szorgos kezű 
dolgozói készítettek. 
A szülők segítő együttműködését köszön-
jük!

Dudás Gyöngyike
Intézményvezető
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FERGETEGES FARSANGI FORGATAG A CSODAVÁR ÓVODÁBAN

Idén is színes programokkal gazdagítottuk a gyermekek 
farsangi időszakhoz kötődő élményeit. Egy egész héten át 
tartott az ünnepi kavalkád óvodánkban.
A farsangi hét programsorozatát „bohóc” tornával indítot-
tuk, hogy a téli szürkeséget  vidám, zenés tornával törhessük 
meg. A továbbiakban a gyermekek nagy örömére a „Fru-
zsikáS” együttest láthattuk vendégül, akik farsangi témájú 
mesés-zenés előadással varázsoltak el minket. Hogy búcsút 
inthessünk végre a hosszú, hideg télnek, a nagycsoportos 
gyerekek jóvoltából télkergető kiszebáb felvonulással foly-
tattuk hetünket. Végül, de nem utolsó sorban, elérkezett a 
várva várt farsangi jelmezes mulatság. Kalózok, tündérek, 
hercegnők, hős lovagok, híres meseszereplők, hangos 
zsivajjal és kacagással töltötték meg a csoportszobákat. 
Fergeteges zenés-táncos báli hangulatot varázsolt a gyere-
keknek szülői munkaközösségünk elnöke, Sípos János, aki-
nek hálásan köszönjük a felejthetetlen élményt a gyerekek 
nevében!
A Buborék Show láttán szemünk-szánk tátva maradt a 
csodálkozástól. Zene, fények, ámulatba ejtő trükkök, na és 
persze a buborékok. A bátrabbak ki is próbálhatták, hogy 
milyen is a buborék jelmezt magukra ölteni. Mi így búcsúz-
tattuk a telet a Csodavár Óvodában.

Soóky-Szili Krisztina
mb óvodavezető
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KÉPGALÉRIA
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LÁZÁR ERVIN PROGRAM

A 2021/2022-es tanévben is folytatódott az EMMI által 
felügyelt Lázár Ervin Program (LEP), melynek célja, hogy 
évente legalább egy alkalommal minden magyarországi 
általános iskolás eljusson valamilyen kulturális előadásra, 
legyen az színház, múzeumi foglalkozás, vagy tánc, illetve 
cirkuszi előadás.

A mikepércsi iskolások is részesei lehetnek ennek a prog-
ramnak, így iskolánk valamennyi évfolyama részt vett már 
egy-egy kulturális előadáson. A 2021/2022-es tanévben a 
következő programokat látogatták meg tanulóink:

• A 3-5. évfolyamos gyerekek a Csokonai Színház 
előadásában láthattak egy mesejátékot, 2021. no-
vember 17-én a hajdúböszörményi Sillye Gábor 
Művelődési Központban, melynek címe Herkules-A 
kezdetek volt.

• November 22-én 1. évfolyamos diákjaink egy inter-
aktív mesét - melynek címe Eltáncolt cipellők - néz-
tek meg a Derecske Városi Művelődési Központban, 
a Gardrób Művészeti Csoport előadásában.

• November 29-én a Bambi című zenés mesejáték 
előadását láthatták a 2. évfolyamos tanulóink a 
Szép Ernő Színház előadásában, a Derecske Városi 
Művelődési Központban.

• December 16-án két évfolyamunk is részese volt a 
LEP – nek. Iskolánk negyedik évfolyamosai a Kodály 
Filharmonikusok előadásában, a Fehérlófia című 
előadást nézhették-hallgathatták meg a Derecske 
Városi Művelődési Központban. Ugyanezen a napon 
a nyolcadikosok a Pesti Magyar Színházba utaztak a 
fővárosba, ahol a Legyetek jók, ha tudtok című zenés 
játékot tekintették meg.

• Az év elejét is egy remek programmal kezdtük. 2022. 
január 27-én a 6. évfolyamos tanulóink elutaztak Bu-
dapestre, a Fővárosi Nagycirkuszba, ahol a Tavasz-
váró fesztivál címet viselő cirkuszi előadás részesei 
lehettek.

• Legfrissebb élménnyel az 5. évfolyamos gyerekeink 
rendelkeznek, mivel ők, február 11-én a Debreceni 
Déri Múzeumban bepillantást nyerhettek az ókori 
Egyiptom világába. 

Ezzel nem ért véget a Lázár Ervin Program, hiszen az 
elkövetkező időszakban is lesznek olyan kulturális 
előadások, melyeken a mikepércsi általános iskolás gye-
rekek is részt vehetnek.

Feketéné Györfi Erika
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ITT A FARSANG…..

Február 18-án az egész iskola farsangi lázban égett, annak 
ellenére, hogy csak osztályszinten lehetett megrendezni - a 
vírushelyzet miatt -, a „maszkabált”. Mindezek ellenére az 
önfeledt jókedv és a felszabadult szórakozás jellemezte a 
diákokat, akik mókás és egyedi jelmezekkel kápráztatták 
el osztálytársaikat és pedagógusaikat, akik, mint mindig, 
most is aktív részesei voltak a vigadalomnak sajátos jelme-
zeikkel.

Feketéné Györfi Erika 
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KÖZEL TÍZ ÉV UTÁN VÉGRE ELKEZDŐDHET A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

A közbeszerzés lezárult, a nyertes debreceni székhelyű vál-
lalkozás, az Egberstone Kft. végezheti el a nettó 491,6 millió 
forintos beruházást a település iskoláján. A közbeszerzést 
ajánlattevőként a budapesti BMSK Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. indí-
totta, a kivitelezői szerződést a cég a Zrt-vel március 11-én 
kötötte meg. 
A nyertes cég feladata lesz az első emeleti lépcső és terasz, 
valamint két tanterem átalakítása, továbbá az épület teljes 
alapterületén egy második szint megépítése, és a három 
szintet összekötő felvonó megépítése is. A kivitelezőnek az 
iskola előtti útszakasz kiszélesítését és parkolók kialakítását 
is meg kell oldania. 
A beruházás a Kormány finanszírozásában valósul meg. 
A beruházás jogszerű és tervszerű lebonyolításáért az is-
kola fenntartója, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ és 
a BMSK felel. Az Önkormányzat nem irányítja, koordinálja 
az építkezést, a megvalósítás minőségét sem ellenőrízheti, 
a beruházásért nem felel. A fenntartó Berettyóújfalui 
Tankerületi Központ a beruházás teljes időtartama alatt 
köteles gondoskodni a gyerekek elhelyezéséről. Az Ön-
kormányzat javasolta konténer termek telepítését, amit a 
fenntartó tankerület elvetett, ugyanakkor kérte az Önkor-
mányzat segítségét a gyermekek elhelyezésére. 

Mivel az Önkormányzatnak sincsenek szabad épületei, a 
kérés teljesítése jelenleg nagy kihívások elé állítja a telepü-
lés vezetését. 

KÉPGALÉRIA
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A BÖLCSI ÉS AZ ÓVODA FEJLESZTÉSÉRE GYŰJT A BÁRÁNYFELHŐ EGYESÜLET

Egyesületünk élete a mikepércsi kisgyermekek körül zajlik 
leginkább, bölcsisek és ovisok között, de a település kö-
zösségi és kulturális életének szervezése is szerves része a 
munkánknak. A tavalyi évben a felajánlott adó 1%-okból 
a bölcsisek részére sok-sok játékot tudtunk beszerezni. Az 
ehhez nyújtott támogatásokat ezúton is köszönjük! 2021-
ben sok közös rendezvényünk volt az Önkormányzat-
tal, az óvodában és a bölcsiben is több programon részt 
vettünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Előadó-
művészeti szervezetek többlettámogatási programjának 
köszönhetően több eseményt is meg tudtunk valósítani. 

A 2022-es évben is a bölcsőde és az óvoda fejlesztésére 
gyűjtjük az adó 1%-át. 

Kérjük, támogassa egyesületünk munkáját az SZJA 
bevallása benyújtásakor a felajánlásával:
Bárányfelhő Egyesület 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1. 
Adószám: 18995949-1-09 
Bankszámlaszám: 60600084-11043687

Köszönjük támogató szándékát! 

Kovács Andrea
Az egyesület vezetője

VILLANYSZERELÉS
Vállaljuk családi - társasházak, 
irodák, lakások, műhelyek villamos 
hálózatának teljes körű kiépítését, 
régi rendszer felújítását, bővítését, 
szakszerűsítését. 

Világítás korszerűsítés /LED panel, 
spot lámpa, LED szalag/ 

Klíma, elektromos tűzhely-sütő, 
bojler, elektromos gépek 
garanciális bekötése 
Hibakeresés, javítás

Rövid határidő, szakszerű, 
igényes munka, reális ár, garancia.
Lakásfelújítási támogatás 
keretében is igénybe vehető. 

Ingyenes 
kiszállás és 

árajánlat készítés, tanácsadás.
 

Tel.: 30/933-24-45
E-mail: foley100@gmail.com



KULTÚRA, KÖZÖSSÉG

PARÁDÉS, ZSENIÁLIS, SZELLEMES 
ERDŐS-TÓTH FRUZSINA DALA IS BEJUTOTT A DAL 2022 LEGJOBBJAI KÖZÉ

Erdős-Tóth Fruzsina neve bizonyára minden mikepércsi 
számára ismerősen cseng. Egy ami biztos, hogy a zene 
már hat éves kora óta része az életének. A ma már 
Csokonai-díjas előadóművész a mikepércsi rendezvé-
nyek szervezője, kitalálója, rendszeres fellépője, és ő 
településünk háziasszonya, ahogy Tímár Zoltán pol-
gármester úr fogalmazott a legnagyobb közösségi ol-
dalon. A fiatal családanya az utóbbi hetekben egy újabb 
fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen szerepelhetett A 
DAL 2022 című műsorban. 
    „Az Azt beszélik című dalunkkal jutottunk be a műsorba. 
A zenéjét a férjem, Tóth Zsolt szerezte, szövegét pedig egy 
nagyon kedves barátunk, Pető Andrea írta, aki egyébként 
az eddigi dalaink szövegírója is. Ez a vidám dal 2020 máso-
dik felében született, amikor azt éreztük, hogy szükségünk 
van egy kis nevetésre. Szerettük volna, hogy egy cserfes, 
kissé pajzán, népies hangvételű szöveg szülessen erre a 
lüktető zenére”- mondta Erdős-Tóth Fruzsina.
    A fiatal énekes hozzátette, hogy egy tévés szereplés 
teljesen más, mint egy koncert, fesztivál színpada. Ott nem 
mindent lát a néző, nem forog folyamatosan a kamera. 
Két dal között gyors átállás zajlott a színpadon, változott a 
színpadkép, kellékek cserélődtek, mindenki tette a dolgát. 
Fruzsi hálásan köszöni a zenekar munkáját, akik aznap este 
elmuzsikálták a dalt, valamint a két táncosnak Likovics 
Alexandrának és Lugosi Fábiánnak a koreográfiát. 
Zenekar: Jantyik Hanna - fuvola; Madarász Gábor – gitár; 
Binder Norbert – billentyű; Kontor Tamás – basszusgitár, 
vokál; Fehér Lili – vokál, és külön öröm volt, hogy férje, 
Zsolti dobolhatta el a dalt.

A 2. elődöntőben hirdették ki, hogy ki kapja A DAL 2022 
Legjobb Dalszöveg Írója díjat. A Fruzsi által énekelt dal 
szövegírója, Pető Andrea vehette át a díjat, egyúttal a 
Petőfi Zenei Díj  “Az év szövegírója”  címet is. Gratulálunk 
az elismeréshez! 

Duró Gábor

    „A zsűri nagyon jó véleményt mon-
dott a produkcióról, Ferenczi Gyuri és 
Mező Misi szavai nagyon jól estek. 
Gyuri külön kiemelte a szöveget: 
„Annyira jól esik hallani ezt a szö-
veget, mert végre nem ugyanab-
ból a húsz szóból áll, mint 
általában…”. Misi is véle-
ményezte a szöveget, 
szerinte „…parádés, 
zseniális, szellemes…”. 
A pontszámaikat még 
tornázhatták volna! - mondta 
Fruzsina. A fiatal énekes elmondta, végül 
nem jutottak tovább, de nagyon örül an-
nak, hogy sokan szorítottak érte. Amikor 
kiderült, hogy a daluk is ott lesz A DAL 
2022 műsorában, rengeteg gratulációt kaptak 
családtagjaiktól, ismerőseiktől, a közösségi média felüle-
tein, ami nagyon jól esett nekik, és nagyon sok erőt is adott 
a folytatáshoz. Mindenkinek köszönik a szurkolást, a sza-
vazatokat és, hogy velük voltak ebben a folyamatban.

EZERÉVES TÖLGY

Az Ezeréves Tölgy facebook oldalon is új év kezdődött 
mindjárt a farsangi jelmezversennyel. Ügyes kezek vágtak, 
varrtak, ragasztottak és megszülettek az alkotások. Ismét 
kreatív, kézzel készített jelmezeket csodálhattak meg az ol-
dal kedvelői. Gratulálunk a készítőknek!
Lassan a húsvéti ünnepkörre hangolódunk. 

Az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendő locso-
lóversmondó-, tojásfestő-, valamint versíró verseny mellett 
újdonságokkal is készülünk. Ilyen lesz a tojáskereső ver-
seny, ahol a feladat az, hogy keresd meg a falu különböző 
pontjain elrejtett tojásokat és fejtsd meg a titkos üzenetet! 
Érdemes követni az Ezeréves Tölgy facebook oldalt 
a részletekért!  

Erdős-Tóth Fruzsina
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HÚSVÉTI HÍMES TOJÁS FESTÉSE EGYSZERŰEN, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL

Közeleg a húsvét és a szép napsütéses idő is 
beköszöntött. Itt az ideje kimozdulni a lakásokból, és 
a hívogató napsütésben egy kiadós sétát tenni a ter-
mészetben vagy csak a kiskertekben. 

A séta során pedig a frissen kihajtó füvek, virágok le-
veleit összegyűjtve már meg is találhatjuk a szebbnél 
szebb mintákat a tojás díszítéséhez, mintázatához. 

Amire szükségünk lesz a tojás festéséhez:

Vöröshagymahéjra, négyzet alakúra vágott harisnya 
lapokra, és természetesen a megfesteni kívánt tojá-
sokra, illetve az összegyűjtött levelekre. 

Elsőként a harisnyadarabokra fektessük rá a levele-
ket kedvünk szerint, majd helyezzünk rá egy tojást és 
a harisnya segítségével szorítsuk rá a tojásra, majd 
kössünk rá jó szorosan egy görcsöt. Vigyázzunk, hogy a 
nyers tojást össze ne roppantsuk.  

Majd a hagymáról lehántott héját tegyük egy lábosba, 
öntsünk fel vízzel és főzzük meg benne a tojásokat.

Amikor a tojások kellő módon megfőttek vegyük ki egy 
tányérra őket, és ha kicsit hűltek, vágjuk le a kötést ró-
luk, és még nedves állapotban szabadítsuk meg a fe-
lesleges levelektől. 

Végső lépésként törölgessük át az elkészült tojásokat 
egy kis olajos vattával, és mehetnek a kosárba. 

    Jó szórakozást az elkészítéshez és Kellemes Húsvéti   
    Ünnepeket kívánunk!

     Zahorján Mária
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HÚSVÉTRÓL KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

Virágszombat
A virágvasárnapot megelőző szombat, amikor a gyerekek 
kimentek a közeli erdőbe vagy hegyre, s barkaágakat 
gyűjtöttek. Ezekkel a barkaágakkal a templomot három-
szor megkerülték, majd az ágakat az oltár köré állították, a 
falakhoz. A hívek másnap ebből vettek maguknak. 

Virágvasárnap
A húsvét előtti vasárnap, a nagyhét kezdete. Jézus Jeru-
zsálembe való bevonulásának ünnepe. Jézus szamárháton 
vonult be a városba, a tömeg éljenezte, virágokat szórt elé 
az útra, pálmaágakkal köszöntötte. Ennek emlékére szen-
tel a pap barkát. Az ünneplés mellett ezen a napon em-
lékezünk meg Jézus elítéléséről és szenvedéséről. Ezen a 
napon a templomban minden évben eljátsszák Jézus szen-
vedésének történetét, a passiót. 
A szentelt barka áldást hoz a családba. A házban és a ház 
körül több helyre tesznek belőle, még az istállóba is jut, 
hogy a jószágoktól a betegséget távol tartsa. 

Nagyhét hétfője 
Ezen a héten elcsendesedünk, többet imádkozunk, és jó-
cselekedetekkel készülünk Jézus iránti szeretetből, mert 
sokat szenvedett, majd meghalt értünk. 

Nagyhét csütörtök
Ezen a napon töltötte el Jézus az utolsó vacsorát tanítvá-
nyaival, új szövetséget kötött velük, amelynek az alapja a 
szeretet, és itt alapította meg az Oltáriszentséget. Jézus az 
éjszakát a Gecemáni kertben tölti imádsággal, mert tudja, 
hogy mi vár rá. Azt kéri a tanítványoktól, hogy maradjanak 
ébren, s virrasszanak vele, de a tanítványok mind elal-
szanak. 

Nagypéntek
Nagypéntek Jézus kereszthalálának és temetésének napja, 
az elcsendesedés, a gyász és az imádság napja. Jézus a Gol-
gotára cipelte súlyos keresztjét. Ott keresztre feszítették, az 
Isten fia pedig haláltusája közben kínzóiért így imádkozott: 
“Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselek-
szenek.” Jézus délután 3.00-kor halt meg. Ekkor menny-
dörgés támadt, sok ember ekkor ismerte föl, hogy valóban 
Isten fia halt meg a kereszten. Régen az emberek is imád-
sággal virrasztottak Nagypéntek éjjelén. A Nagypéntek 
szigorú Böjti nap, vagyis nem eszünk húst, csak háromszor 
étkezünk és egyszer lakhatunk jól. Teljes a csönd a napon, 
hiszen az egész világnak van halottja: az Isten fiát feszítet-
ték keresztre. 

Nagyszombat
Nagyszombaton Jézus a sírban fekszik, mindenki várja a 
feltámadást. Az emberek rendezik maguk körül a dolgai-
kat, takarítanak. 

Húsvét vasárnap. 
A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária 

Magdolna kiment a sírhoz, észrevette, hogy a követ elmoz-
dították a sírról. Jézus feltámadt a sírból, hogy “minden 
ember vigadjon, értünk halált ki szenvedett, most megvál-
tott minden lelkeket”. Az ünnepi föltámadás szertartásra 
lányok, asszonyok új ruhában érkeztek. A húsvéti ételszen-
telésre minden család kosárban, terítővel letakarva vitte a 
templomba a szentelni való húsvéti eledelt: a sonkát, bá-
rányt, tojást, kenyeret, kalácsot, bort, szalonnát, kolbászt, 
sót, tormát, fokhagymát. Minden ételnek jelképes tartalma 
van: a disznóhús és a bárány áldozati állatok, a torma Jézus 
keserűségét jelenti. A kenyér, a kalács Jézus teste, a bor az 
Ő vére. A hagyma, a fokhagyma és a só gonoszűző. A tojás 
az élet, a föltámadt Jézus jelképe. 

A falu népe a templomból hazatérve most fogyasztott 
először húst. Nyelvünk szépen fejezi ki az ünnepet: hús-
vét, húst veszünk magunkhoz. A szentelt ételekből az ál-
latok is kaptak és a maradékot is felhasználták. Ezek az 
ételek elűzték a gonoszt a háztól, ezért a ház különböző 
helyére tettek a maradékokból. Húsvét ünnepén fölkeres-
ték egymást a rokonok és a föltámadt Jézus kért és kapott 
bocsánatot. Ilyenkor a haragosok kibékültek egymással. 
Vízbevető hétfőnek is nevezik. A fiatalság ünnepe, az élet-
re locsolás alkalma. A lányokat vödör vízzel öntözték meg, 
hogy teremjenek ékes virágokat. A leány három helyen 
lett meglocsolva: a fején, ez a szellemét locsolta újjá, a 
mellkasán, ez a lelkét öntözte, és a szoknyája alá is kapott 
nagy loccsanttást, ez a testét frissítette. A locsolásért piros 
hímes tojás járt, amit a leány maga írt Nagypéntek napján.

Forrás: Czárán Eszter: Világnak Virága

A kép forrása: www.treadingwatertiljesuscomes.com
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Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
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KÉT VEZETŐJÉTŐL BÚCSÚZOTT AZ ŐSZIDŐ NYUGDÍJAS KLUB

Az elmúlt hónapokban két vezetőjétől is búcsúznia kellett 
az Őszidő Nyugdíjas Klub tag-
jainak. Elhunyt Tahóczki Sán-
dor Józsefné Balsa Piroska és 
Budai Imre, a klub vezetői. 
Tahóczki Sándor Józsefné 
Balsa Piroska 1950-ben Újfe-
hértón született, földműves, 
dohánytermelő család leg-
kisebb, 7. gyermekeként. 
Sokat segített otthon a házi-
munkában és a földeken, 
vasárnaponként a templom 
rendszeres látogatója volt. Az 
általános iskolát Kálmánháza-
Ökörkúton járta ki. Jó tanuló 
volt, a matematika volt a kedvence. 1969-ben házasságot 
kötött Tahóczki Sándor Józseffel Újfehértón, majd Mike-
pércsre költöztek.  1974-től élelmezésvezető volt a Mike-
pércsi Általános Iskolában és Óvodában. Két gyermeke 
született, Melinda és Sándor. Leérettségizett és párhuza-
mosan egy szakács iskolát is elvégzett. 1981-ben férje el-
hunyt. 31 évesen egyedül maradt 2 gyerekkel, akik nevelé-
sébe édesanyja segített be, amit később úgy hálált meg, 
hogy munkahelyét is szüneteltetve ápolta betegsége ide-
jén. 1984-ben ismerkedett meg Mike Józseffel, akivel egy 
közös gyermekük született, Dóra Ibolya. 34 év élelmezés-
vezetéssel töltött munkaév után nyugdíjba vonult. Nagyon 
szerette a munkáját. Papírmunkáit sokszor hazahozta, az 
adminisztrációt folytatta otthonában is, de legalább együtt 
lehetett a családjával. Nem volt szigorú szülő, de mind-
három gyerekét tanulásra buzdította. Az unokáit szerette, 
segítette. Vidám, társaságot kedvelő, segítőkész, család-
centrikus embernek ismerhették meg. Szeretett beszélget-
ni, mesélni a családjáról, kedvenc dolgairól. Nyugdíjasként 
csatlakozott a helyi Őszidő Nyugdíjas Klubhoz, ahol 2019-
ben vezetővé választották. Sok kiránduláson vettek részt, 
találkozókat, főzőversenyeket, ki-mit-tudokat szerveztek 
más nyugdíjas klubokkal, jó kapcsolatokat alakítottak ki 
egymással. Alapító tagja lett a Bazsarózsa Népdalkörnek, 
amivel rengeteg versenyen, rendezvényen felléptek, do-
bogós helyezéseket, különdíjakat nyertek, és itt tanult meg 
citerázni is. Belépett a Mikepércsi Hímzőkörbe, művei sok 
kiállítást megjártak. Legutolsó szervezett rendezvénye a 
VIII. Csigacsináló találkozó volt 2021. október 30-án. Rend-
szeresen járt templomba, hívő ember volt. Egyházközös-
ségek megvendégelésében aktív szerepet vállalt. A pogá-
csáját a legfinomabbként jellemezték. Egészséges, erős 
szervezetét azonban a covid-vírus legyőzte. Orvosi javas-
latra bekerült a kórházba, de még ekkor is igyekezett meg-
tartani hitét és jókedvét, a végsőkig bizakodott a gyógyu-
lásban. Állapota hirtelen leromlott és 2021. december 4-én 
elhunyt. Az Őszidő Nyugdíjas Klub határozott és energikus 
vezetőjét, a Bazsarózsa Népdalkör alapítóját veszítette el.
Pirike elvesztését követően érkezett a szomorú hír, hogy 

községünk civil életének egyik motorját, Budai Imrét is elve-
szítette. A 69 évet élt közösségi 
vezető népes család negye-
dik gyermekeként látta meg a 
napvilágot, így már gyermek-
korától kezdve a tanulás mel-
lett igen korán munkára nevel-
ték. Az iskola elvégzése után a 
kőműves szakmában kezdett 
dolgozni, hisz már ekkor anya-
gi támogatást kellett nyújtania 
szüleinek.
Később katonai szolgálatot 
teljesített parancsnoki beosz-
tásban, őrmesteri rendfokozat-
tal különböző kitüntetésekkel 
szerelt le. Leszerelése után a Debreceni Vízműnél helyez-
kedett el, gépkocsivezetőként dolgozott 37 évet. Onnan 
vonult nyugdíjba 60 évesen. Közben Mikepércsen csalá-
dot alapított, ahol haláláig élt. Feleségével Margitkával két 
gyermeket neveltek fel nagy szeretettel és teljes odaadás-
sal. Mindig büszke volt rájuk.
A közéletben önzetlenül ajánlotta fel segítségét minden-
kinek. Az Őszidő Nyugdíjas Klub tagja, majd később a 
vezetője lett. Így lehetősége nyílt arra, hogy sok rendezvé-
nyen részt vegyen. Verseivel, dalokkal örvendeztette meg 
a hallgatóságát. A Bazsarózsa Népdalkör tagjaként számos 
versenyen szerzett egyéni, illetve csoportos elismerést.
A falu életében aktívan vette ki részét kiállításokon, ünnep-
ségeken saját verseit mondta el, melyeket egy csokorba 
gyűjtve verses kötetében is megjelentetett. 
Ha valahol segíteni kellett mindig lehetett rá számítani,  pél-
dául az ételszállításban.
Az aktív tevékenysége mellett rengeteget olvasott a 
mesétől a Biblián át a tudományos művekig ezen írásokból 
is merítette tudásanyagát. Példamutató életet élt és ezért 
nagyon sokan tisztelték és szerették.

Halálukkal a település közösségi életét pótolhatatlan vesz-
teség érte! Családjaiknak részvétünket fejezzük ki. 

Emléküket megőrizzük!
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KLUBÉLET SOK MEGPRÓBÁLTATÁS UTÁN

Az Őszidősök nagyon nehéz időszakon vannak túl. A pan-
démia miatt megritkultak az együtt töltött órák. A régi 
klubélet elsivárosodott. Nem volt kirándulás, alig volt ren-
dezvény. A legnagyobb bánatot a két vezetőnk, Tahóczki 
Sándorné, Pirike és Budai Imre halála okozta. A régi tagok 
közül többen legyengültek, megbetegedtek és kimaradtak 
a klubból.

Ebben a helyzetben, engedve a tagok kérlelésének, vállal-
tam el újra a vezetésüket. Nagyon sok a teendőnk. Szinte 
újra kell építeni a közösségi életet. Lelkes tagjaink vannak, 
sikerülni fog! 

Sok jó tervünk van a jövőre nézve. Elmegyünk a környék 
településeire, megnézzük a látnivalókat, kiállításokat, 
előadásokat fogunk látogatni. Felkeressük a környék 
fürdőit, moziba is megyünk, kirándulunk. Felelevenítjük a 
régi dalokat és újakat is tanulunk. Részt veszünk a baráti 
klubok programjain. Nóta műsorokat, vidám színházi 
előadásokat fogunk látogatni.

Már voltunk Derecskén, ahol csodás délelőttöt töltöttünk 
a Művelődési Házban. Kiállítást néztünk, szakszerű tárlat-
vezetéssel (Makleit Zsolt főmunkatárs kalauzolásával). Ter-
veikkel is megismertettek bennünket. A Hagyományőrző 
Nyugdíjas Klub vezetősége vendégül látott minket. A 
Művelődési Ház vezetőjétől, Nádházi-Tálas Csillától aján-
dékot is kaptunk. 
Születésnaposokat és házassági évfordulós párt ün-
nepeltünk. Berki Gézáné 80, Gali Lajosné 85 éves lett! A 
Dandé házaspár pedig 50 éve él együtt szeretetben. Isten 
éltesse mindnyájukat!

Farsangoltunk is szerényen, Berkiné Esztike finom fánkjával.
Közös múltunk fotóit is nézegettük, és felidéztük a szép 
emlékeket. Legutóbb Nőnapot tartottunk, meglepetés 
főzést találtak ki nekünk a férfiak.
Nagyon szeretnénk, ha a nyugdíjas korúak minél többen 
jönnének, mert az a legjobb, ha sokan vagyunk! Minden 
csütörtökön 9 órától 11 óráig tartjuk klubfoglalkozásunkat 
a Wass Albert Közösségi Házban. Ide várunk mindenkit, aki 
szívesen jön közénk!

Támogatóink mellett várjuk az 1 %-os támogatást is! 
Reméljük, idén már találkozhatunk rendezvényeken is!

Veszelovszkiné Albert Erzsébet
Az Őszidő Nyugdíjas Egyesület vezetője

Mai globalizálódó világunkban egyre felszínesebb a 
hagyományaink iránti érdeklődés. A Nemzeti Művelődési 
Intézet a világjárványt követően egyik fő céljának 
tűzte ki a közösségi élet újraindítását A pályázatnak 
köszönhetően Mikepércsen is lehetőség nyílt a közös-
ségi házban hagyományaink őrzésére és ápolására. A tá-
mogatás segítségével, sikerült újraélesztenünk a hímző 
és vesszőfonó szakkörünket, mely közösségek az elmúlt 
hónapokban sok szép elkészült alkotással gyarapították 
közösségi házunkat. 
Hímzőkörünk továbbra is várja az érdeklődőket minden 
szerdán 14-16 óra között.
 

MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK
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REMEKÜL SZEREPELT TELEPÜLÉSÜNK FŐZŐCSAPATA
A XIII. DERECSKEI DISZNÓTORON

„Szerintem a világon az egyik legsokszínűbb gaszt-
ronómiával rendelkező ország vagyunk. Ami itt zajlik 
Derecskén évről-évre, az pedig a kulturális örökség és a 
hagyományaink ápolása, hiszen ez a szokás több évszáza-
da jellemzi a magyarságot. A verseny során azért a mike-
pércsi tepertő valószínűleg meg fogja előzni a derecskei 
tepertőt, viszont ők pedig a toros káposzta elkészítésében 
jeleskednek. Örülünk annak, hogy egy olyan város lehet 
a járásunk székhelye, mint Derecske. Hozzánk hasonlóan 
egy kis hajdúváros, azzal a virtussal és örökséggel, amely 
mindig is jellemezte a környéket. Amikor idejövünk, olyan 
mintha otthon lennénk. Derecske mindig irányt  mutatott 
számunkra. Jó látni azt a fejlődést, ami a várost jellemzi. 
Örülök, hogy Bordán Szabolcs polgármester úrral is válthat-
tam néhány szót az aktualitásokról, hisz ez a rendezvény 
erre is remek alkalom. 
    Az elkészült ínycsiklandó ételeket végül négytagú szak-
mai zsűri értékelte: Kiss György, Szatmári Zoltán, Kovács 
Lázár és Kaszás Géza. A főzőversenyen remekül szerepeltek 
a mikepércsiek. A 18 indulóból, a lelkes kis csapat 4 helye-
zést is elhozott a következő kategóriákból: 1. hely kolbász 
készítése, 2. hely toroskáposzta készítése, 2. hely helyi kü-
lönlegesség kategóriában a töltött káposztával és 3. helye-
zés a tálalásra. Ezúton is gratulálunk a csapatnak a kiváló 
eredményekhez.

Duró Gábor

Február 5-én immár 13. alkalommal került megrendezésre 
a Derecskei Disznótoron. A rendezvény célja a hagyomá-
nyos népi disznóvágások hangulatának felidézése, az igazi 
falusi disznótort kísérő ételek, a hagymás vér, a toroskáposz-
ta, a hurka és a kolbász elkészítése, persze a csapatokra, 
tájegységekre jellemző ízvilággal fűszerezve. A hagyomá-
nyok felelevenítésével a résztvevő csapatok megismerhetik 
egymás disznótoros szokásait is.
 „Minden évben meghívjuk a járásunkhoz tartozó telepü-
lések főzőcsapatait a versenyre. Mikepércs csapata a kez-
detek óta részt vesz ezen a rendezvényen. A 13 alkalom-
ból 13-szor voltak itt. Tímár Zoltán polgármester remekül 
össze tudja fogni a kis csapatát. Szívesen látjuk őket min-
den évben.” – mondta Bordán Szabolcs, Derecske pol-
gármestere.
      A mikepércsi kis csapat már korán reggel útra kelt, majd 
érkezés után birtokba is vették a számukra felállított kis 
sátrat. „A mai rendezvényre 10 fővel érkeztünk és már reg-
gel fél hétkor elindultunk. A sátorban külön részt kapott 
a húsfeldolgozás és a főzés. Szépen elosztottuk, hogy ki 
miért lesz felelős a mai nap folyamán. Készítettünk orja-
levest, hurkát, kolbászt, töltött káposztát. Azt gondolom, 
hogy nagyon finomak lettek az ételek.” mondta Kiss Sán-
dorné alpolgármester. 
Karácsony Antal településünk tanácsnoka elmondta, hogy 
Mikepércs főzőcsapata több környékbeli település ren-
dezvényén is megmérettette már magát, sőt többször a 
győzelmet is sikerült bezsebelniük. Hozzátette, hogy tőle 
sem áll messze a disznótorozás, gyakran vesz részt a mai 
napig egy-egy családi rendezvényen. „Én is falusi gyermek 
vagyok, nagyon gyakran vettem részt családi disznótoro-
kon. Van egy két titkos családi recept is amit most is be-
vetünk a főzőversenyeken. Derecskén többször is első he-
lyen végeztünk a Járásunk Íze főzőversenyen. 
Szeretjük megmérettetni magunkat”- mondta Karácsony 
Antal. 
     Tímár Zoltán, településünk polgármestere a rendezvé-
nyen elmondta, mi magyarok élen járunk a gaszt-
ronómiában. Ennek ékes bizonyítékai a disznótorok és a 
sertésből készült ételek. 
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár jóvoltából tavaly nyár  óta 
működik a kültéri könyvkölcsönző automatánk. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy egyre több olvasónk veszi igénybe 
a könyvek visszaadására és néhányan már kölcsönzésre is.
Arra buzdítjuk a kedves olvasóinkat, hogy minél többen 
éljenek a lehetőséggel és használják az automatát, hiszen 
lehetőséget kínál többek között: 
 
A könyvek visszaszolgáltatásra: 

• - a nyitva tartási időn túl,
• - akár hétvégén,
• - valamint a könyvtár szabadság esetén történő zárva 
•    tartása alatt is.
• - lehetővé teszi az érintésmentes kölcsönzést, 
• - az előjegyzett dokumentumok félre tételét, kölcsön-

zését

Az automatába a könyvtáros behelyezi  az olvasó által tele-
fonon 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 szám-
kódos panel, amit egyszerűen csak le kell okézni, ezt 
követően a „Félretett könyvek átvétele” opciót kell válasz-
tani és már nyílik is az a fakk, amelyben az olvasó számára 

félretett dokumentumok 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 lehetsé-
ges, 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 vissza-
szolgáltatás” gombot kell megnyomni, ekkor a kinyíló üres 
fakkba be kell helyezni a visszahozott dokumentumokat, a 
szekrény ajtaját kattanásig becsukni, majd a kilépés gomb-
bal befejezni a műveletet.
Az automata a Polgármesteri Hivatal (Mikepércs, Óvoda 
u. 4. sz. alatt), bejáratánál került elhelyezésre. Ugyanitt a 
működési ismertető, használati utasítás is ki van plakátol-
va, illetve a Locker kezdőképernyőjén is olvasható.
További információ a könyvtárban személyesen is kérhető.

Elektronikus katalógusunk megújult, már nem az eddig 
megszokott http://hunteka.asp.hunteka.hu/ mikepercs ol-
dalon érhető el, hanem a Méliusz Juhász Péter Könyvtár: 
Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendsze-
rén keresztül, a következő linken:
http://opac3.meliusz-kszr.monguz.hu  Összetett keresés, 
Lelőhely: Mikepércs

Elérhetőségeink:
4271 Mikepércs, Szabadság tér 4.
Tel.:+36/ 30-178-75-42
E-mail: mikepercs.konyvtar@gmail.com                      

Kovácsné Diós Emese

WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ

4271 Mikepércs, Petőfi utca 67. ( a posta mellett) 
Tel.: 06-52/803-188, E-mail: ikszt@mikepercs.hu

NYITVA TARTÁSA:
Hétfő: ZÁRVA 
Kedd: 11.00-19.00
Szerda: 12.00 – 20.00 
Csütörtök: 8.00 - 16.00 
Péntek: 8.00-16.00 
Szombat: 11.00-19.00
Vasárnap: ZÁRVA

A SZABADTÉRI KONDIPARK NYITVA TARTÁSA
Minden nap: 8.00-21.00

FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRA
Minden pénteken 8.00-12.00

KARATE OKTATÁS:
Kedd: 17:00-18.00
Szombat: 17:00-18.00

ESKRÍMA:
Szerda: 18.00-20.00

MAZSORETT:
Szerda: 16.00-18.00

CITERA OKTATÁS:
minden szombaton 11.00-12.00
7-14 éves korú gyerekeknek

ŐSZIDŐ NYUGDÍJAS KLUB:
csütörtök:  9.00-11.00

BAZSARÓZSA:
Szerda: 17.00-18.00
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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. 

NE ÉGESS KERTI 
ÉS ZÖLDHULLADÉKOT!

A KERTI ÉS ZÖLDHULLADÉK ÉGETÉSE SORÁN 
RENGETEG KÖRNYEZETRE ÉS EGÉSZSÉGRE 
KÁROS ANYAG KERÜL A LEVEGŐBE!

•  KOMPOSZTÁLJ,

• ESETLEG SZÁLLÍTSD EL A KIJELÖLT 
   LERAKÓBA (DEBRECEN, VÉRTESI ÚT 9./B.)

•  VAGY TEDD KI A POLGÁRMESTERI 
   HIVATALBAN VÁSÁROLT ZSÁKBAN A 
   KOMMUNÁLIS EDÉNYZET (KUKA) MELLÉ, 
   HOGY EL TUDJÁK SZÁLLÍTANI,

•  KISEBB MENNYISÉGET ELHELYEZHETSZ 
   (NEM TÖMÖRÍTVE) A KOMMUNÁLIS 
    EDÉNYZETBE (KUKA) IS.

A MEGOLDÁS:

Köszönjük!

2021. JANUÁR 1-TŐL ORSZÁGOSAN TILOS A 
ZÖLDHULLADÉK ÉGETÉSE!

NE FELEDD, 100 KG AVAR ÉGETÉSE SORÁN 
ANNYI VESZÉLYES ANYAG KERÜL A LEVEGŐBE, 
AMENNYI EGY KÖZEPES MÉRETŰ TELEPÜLÉS 
EGÉSZ LÉGTERÉT HATÁRÉRTÉK FELETT 
BESZENNYEZHETI! 

TOVÁBBI TIPPEK ÉS INFORMÁCIÓK: WWW.LEVEGO.HU

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


