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Mint ahogyan azt előző lapszámunkban már olvashatták, a 
Mikepércsi Tükör ideiglenesen havi gyakorisággal jelenik meg. 
Célunk, hogy minél több információt tudjunk megosztani 
Önökkel mind az önkormányzat, mind az intézményeink, civil 
szervezeteink életét érintő eseményekről, tervekről. A települési 
szintű tájékoztatáson túl a jövőben szeretnénk gondolatindító 
témákat is  ajánlani Önöknek. 

Ha nyár, akkor uborkaszezon… De nem Mikepércsen! Ebben 
a lapszámban ugyan esik szó zöldségtermesztésről, mi azon-
ban a zöldségszürettől mégis csak jobban várjuk a fesztiválokat, 
hűsítő programokat, amiért az idén se kell a szomszédba menni. 
A szórakozni vágyó fiataloknak rengeteg helyi kikapcsolódási 
lehetőséget ajánlunk augusztusi számunkban, de nem feled-
kezünk meg az idősödő korosztályról sem! Az újságban közzétett 
képek beszédesek: a Mikepércsi Nyári Esték programsorozat nagy 
népszerűségnek örvend, az előadásokat, koncerteket sok százan 
tekintik meg estéről estére, hétvégéről hétvégére. Jöjjenek el Önök 
is a Falunapra augusztus 16-án, majd tartsanak velünk 30-án, 
a korzó utolsó napján! Szeretettel várjuk Önöket az új óvoda, 
bölcsőde átadóra, amire augusztus 31-én (vasárnap) délelőtt 
kerül sor a Tiszta István utca 12. szám alatt. Zárjuk együtt, kel-
lemes hangulatban a nyarat!

A gyerekek, beszámolóik szerint, nagyon jól érezték magukat a 
helyi táborokban; a lap hasábjain osztják meg velünk legszebb 
tábori élményeiket. 

Kirándulásokon, vagy az itthon töltött pihenés alatt szemezges-
senek az általunk javasolt művekből, könyvtárunk egész nyáron 
várja az olvasni szerető polgárokat.

Mindez mégsem elég? Akkor bizony alkotásra buzdítjuk Önöket. 
Rajzoljanak, fessenek, fotózzanak! Küldjék meg nekünk legjobban 
sikerült fényképeiket és mi a közeljövőben kiállításon mutatjuk 
be a mikepércsi vonatkozású műveket. A legjobbak természetesen 
megjelennek a Mikepércsi Tükörben is. 

ÚJDONSÁG! A következő, szeptemberi lapszámunkban hasz-
nos tanácsokkal, tudnivalókkal kívánunk szolgálni a kisgyerme-
kes szülőknek, babát váró családoknak Baba-Mama oldalunkon, 
hiszen Mikepércsen az elmúlt öt évben 37 %-kal nőtt a 0-3 éves 
korosztály száma, mely szám reményeink szerint a jövőben még 
tovább fog emelkedni. 
 
Kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk a nyár hátralévő 
részében!

A Mikepércsi Tükör szerkesztősége nevében:
                                                                                                   Sápi Ildikó

KÖSZÖNTŐMIKEPÉRCSI NYÁRI ESTÉK KÖSZÖNTŐ
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A Mikepércsi Nyári Esték programsorozat júliusban megrendezésre kerülő eseményein 
főzőverseny, mese-, és színházi előadások, hagyományőrző programok, valamint sok-sok 
zene és tánc fogadta a Főtérre érkező vendégeket. Sokan érdeklődve várják a folytatást, a 
további helyi kikapcsolódási lehetőségeket. Íme tehát az augusztusi, részletes program!

Augusztus 16. (szombat)

Mikepércs Napját, a Falunapot augusztus 16-án tartjuk a futballpályán. 

A hagyományokhoz híven reggel 6.00 órától lovas ébresztővel csábítjuk a polgárokat az egész 
napos rendezvényre. A focipályán kirakodóvásár, helyi kézművesek sátrai, „finomságos” bódé 
fogadja a mikepércsieket a programok ideje alatt. A kicsiket az ugrálóvár mellett több helyszínen 
várják rendkívüli kalandok, élmények. 

10.30 órától interaktív meseelőadást tekinthetnek meg a lurkók az „Egyszervolt Mesezenekar” 
jóvoltából. A Muzsikáló Képeskönyv című műsorban óriásbábok formájában elevenednek meg a 
mesehősök, akikről ismert gyerekdalok, báb- és rajzfilmslágerek szólalnak meg. 

12.00-13.00 óra között jó ebédhez szól a nóta, a szabad tűzön készített ételekhez Bognár Gyula 
kíván jó étvágyat nótacsokrával. 

13.00 órától a Sárándi Nyugdíjas Klub tagjai szórakoztatják a közönséget.

Miután a gyerekek arcára felfestették kedvenc állatuk vagy mesehősük képeit, koradélutántól 
bátran ügyeskedhetnek a nyolcállomásos kalandparkban, ahol többek között vietnámi híd, 
kötélháló, medvecsapda várja őket, de kísérletezhetnek a láncos hídon, fa és indás akadályok 
között is. A megmérettetéseken a gyerekek a Mikepércsi Önkormányzat jóvoltából ingyen 
próbálgathatják kitartásukat, rátermettségüket. 

14.00 óra és 20.00 óra között a Naplövő Hagyományőrző Egyesület „Nyitott tér” címen ősmagyar 
hagyományőrző foglalkozást tart a fiataloknak. A felállított jurta mellett íjászattal ismerkedhet-
nek a nagyobbak, valamint a karikás ostor kezelését sajátíthatják el.

A gyermek fesztivál következő helyszínén a Tradíció-Céh Alapítvány érdekes és különleges, au-
tentikus kézműves technikákat mutat be az érdeklődőknek 14.00 órától. Az elkészült tárgyakat 
haza is vihetik az ügyes alkotók. 

15.00 órától a veterán, a sport- és túramotorok szerelmeseinek biztosan hevesebben ver majd a 
szíve, mikor hangos dübörgés közepette a sportpályára érkeznek a kétkerekű szépségek. 

A motormustra után 16.30-16.45-ig a mikepércsi táncos lányok majorett bemutatóját élvezheti 
a közönség. 

17.00 órakor a nagyszínpadon a Fonogram-díjas fiatal énekesnő, Janicsák Veca ad koncertet, 
akinek nevét a Csillag születik, illetve az X-Faktor tehetségkutató műsorok kapcsán ismer-
hettük meg. A többszörös arany-, illetve platinalemezzel büszkélkedő előadó az év legjobb 
női hangja, illetve az év énekesnője címet is elnyerte az elmúlt években.  
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17.45-18.00 óra között a mikepércsi hastáncosok mutatják be kecses mozdulataikat, a nyerő 
tombolaszámok kihúzása előtt. Az értékes ajándékok kisorsolására 18.00-19.00 óra között 
kerül sor. 

19.00 órakor az Őszidő Nyugdíjas Egyesület népdalkörének és tánccsoportjának fellépése 
kezdődik, majd jelbeszéd előadást láthat a közönség. Az Országos Nyugdíjas Ki mit tud? 
döntőjébe ezekkel a számokkal jutottak be a nyugdíjasaink.

19.30-20.10 óráig a Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes mutatja be a magyar néptánc 
hagyomány jelentősebb lépéseit. 

20.20- 20.50 óra között Böjte Sándor és táncosai operett gála műsorát tekinthetik meg, őket 
követik fényjátékukkal a mikepércsi majorettek. 

A debreceni születésű „megasztáros” Cserpes Laura ad koncertet 21.00-21.40 óráig. A Barátok 
Közt című szappanopera színésznője, illetve a „Véletlenül szándékos” film főszereplője „A Dal” 
című műsorban és a „Nagy Duett”-ben zenei tehetségéről tett tanúbizonyságot. 

A Falunapon 21.40-22.00 óra között a mikepércsi felnőtt hölgyek a varázslatos Kelet táncát 
mutatják be. 

A misztériumokkal átszőtt hastánc produkció után Roy és Ádám lép színpadra, akik 22.00 
órától adnak koncertet. A ’90-es évek óta ismert és széles körben kedvelt együttes fellépése 
után 22.45-kor tűzijáték zárja Mikepércs Napját.   

Augusztus 30. (szombat)

Augusztus utolsó szombatján délelőtt 10.00 órakor az „Aranykapu Bábszínház” vár-
ja a kicsiket Paprika Jancsi és az ördögök című meseelőadásával a Művelődési Házba. A 
kesztyűbábos előadásban megelevenedik a pofozkodó, mégis szerethető és mókás fickó, aki 
a gyerekekkel együtt üldözi vissza a pokolba a rosszakaró ördögöket. 

15.00 órától kerül megrendezésre a III. Mikepércsi Irodalmi Főzőverseny, amire a részt vevők 
már hetekkel az esemény előtt lázasan készülődnek. A főzőverseny pikantériája, hogy az induló 
csapatoknak választaniuk kell egy írót, költőt vagy egy irodalmi művet, majd a műben szereplő 
fogást vagy irodalmi alakhoz fűződő ételt kell elkészíteniük. 

Idén második alkalommal bicikliznek együtt kicsik és nagyok 16.00-18.00 óra között a II. Mike-
pércsi Pedáltaposó Kupán, aminek eredményhirdetése 18.30 órakor kezdődik. 

19.00 órától 20.15-ig a Konor Band együttes ad koncertet, akiknek előadásában ismert slágerfel-
dolgozásokat hallhatunk. 

A főzőverseny eredményhirdetésére este fél 9-kor kerül sor. Reméljük, azok is jó szájízzel térnek 
haza, akik ezúttal nem első helyen végeztek a megmérettetésen.  
A Mikepércsi Nyári Esték fesztiválsorozat befejezéseképpen 21.00-23.00 óráig a Beatrice rockegyüttes 
teszi fel a pontot az i-re, akiket talán senkinek sem kell bemutatni. A nyolc óra pihenés, nyolc óra 
szórakozás a nap folyamán kötelező!
                                                                                                                                                                  Sápi Ildikó
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OKTÓBER 12-ÉN LESZ AZ ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁS MAGYARORSZÁGON

Áder János államfő nyilatkozatában a legújabb kori de-
mokrácia nélkülözhetetlen tartópilléreinek nevezte a 
falvak, városok, megyék önkormányzatait, ezért is olyan 
fontos, hogy az őszi választások alkalmával a polgárok 
minél nagyobb számban szóljanak bele saját közössé-
geik sorsának alakulásába. 

Azzal, hogy az Alkotmánybíróság döntése pontot tett 
a választások rendjét befolyásoló vitás kérdések mind-
egyikére, az összes akadály elhárult a választások kiírása 
elől – jelentette ki az államfő, aki élve köztársasági elnöki 
jogkörével, 2014. október 12-ére tűzte ki az önkormány-
zati választások időpontját.

A mintegy 8 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező 
választójogosultnak augusztus 15. után kell kézhez kapnia 
a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést.

Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegyzőnél (a helyi válasz-
tási irodában) kérheti, a jegyző ekkor új szelvényt állít ki.
A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, au-
gusztus 23-án kezdődik és a szavazás napján 19 óráig tart.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de 
Magyarország egy másik településén élni kíván választó-
jogával, október 10-ig kérheti átjelentkezését a lakcím 
szerinti választási irodától egy másik településre. Fontos 
változás, hogy a mostani választáson csak az jelentkezhet 
át, aki a választás kitűzése előtt legalább harminc nappal 
létesített tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvé-
nyessége legalább a szavazás napjáig tart.
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MIKEPÉRCS POLGÁRMESTERE A FIDESZ MEGYEI LISTA 5. HELYÉRŐL VÁRJA A 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŰLÉS TAGJAINAK OKTÓBERI MEGVÁLASZTÁSÁT

A FIDESZ a KDNP-vel szövetségben döntött az önkormányzati választáson induló polgármesterekről, 
képviselőkről, megyei közgyűlési listákról, megyei közgyűlési elnökjelöltekről, valamint a főpolgármester-
jelöltről és a fővárosi listáról.

A Fidesz ügyvezető alelnökének tájékoztatása szerint a Fidesz 1167 településen indít polgármesterjelöltet, 
közülük 893-an fideszes jelöltek, és 274-en függetlenek, de a Fidesz támogatásával indulnak el a választáson. 
164 tízezer fő feletti és 1003 tízezer fő alatti településen állítanak jelöltet, így az ország 85 százaléka tud majd 
Fidesz-KDNP-s jelöltre szavazni ősszel.

Hajdú-Biharban Pajna Zoltánt, Debrecen jelenlegi alpolgármesterét javasolják megyei elnöknek. Tímár Zoltán, 
Mikepércs polgármestere a FIDESZ megyei lista megtisztelő 5. helyét kapta. Így az októberi választáson, a 
polgármesteri mellett a megyei listás szavazólapon is olvasható lesz a neve.

Kósa Lajos elmondta azt is, hogy augusztus 21-én kezdik meg a támogatói aláírások gyűjtését.  Jelöltjeik 
elkötelezettek a gazdaság erősítése és a munkahelyteremtés mellet. Szavai szerint az őszi voksolás kulcsfon-
tosságú, mivel az önkormányzatok szerepe fontos lesz ahhoz, hogy a következő hét éves uniós támogatási forrá-
sok 60 százalékát munkahelyteremtésre, gazdaságerősítésre, a GDP növelésére lehessen majd fordítani.
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AZ ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HAMAROSAN ELKÉSZÜL

SÓSZOBA LÉTESÜL A MIKEPÉRCSI ÓVODÁBAN

Allergia, asztma, légcsőhurut kezelésére, illetve megfázásos, vírusos megbetegedések esetén a tünetek enyhítése céljából hasz-
nos lehet a sóterápia. Immunrendszert erősítő hatása miatt felnőttek és gyerekek számára egyaránt ajánlott a sóbarlangban, 
sószobában tartózkodás. Jótékony hatása miatt a bőr- és allergiás megbetegedések mellett általános levegőtisztításra ajánlott 
a sóterápia, de bizonyítottan pozitív eredményei lehetnek a hiperaktív gyermekek koncentrációs zavarainak, alvászavarainak 
megszüntetésében is. A só gyulladáscsökkentő hatással bír ekcémára, pikkelysömörre is.
A só erős vírus- és baktériumölő hatással bír, a helyesen kialakított sószobában allergénmentes, negatív ionokban gazdag légtér 
jön létre. A sóterápia kezelés javasolt időtartama min. 45-60 perc alkalmanként, heti 1-2 alkalommal.
A Mikepércsen épülő új óvoda épületében egy sószoba is kialakításra kerül, ahol a kicsik immunrendszerének erősítése han-
gulatos környezetben történik majd.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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NYÁRI SZÜNET ELŐTT...
DR. VITÁNYI ISTVÁN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐT 
KÉRDEZTÜK

Az áprilisi országgyűlési választást követően az új ciklusát megkezdő Kormány 
és a sokkal kisebb Parlament nem késlekedett, hiszen a nemrég kezdődött nyári 
szünetig számos jelentős törvényt módosítottak, fogadtak el. Erről és néhány 
aktuális kérdésről kérdeztük Dr.  Vitányi Istvánt, Mikepércs országgyűlési 
képviselőjét.
A 2014. május 6-án megalakult új, már kisebb 199 fős parlament eddig 7 új 
törvényt, 15 törvénymódosítást, 11 országgyűlési határozatot fogadott el. Az 
összes elfogadott törvényjavaslat 43%-át a Kormány nyújtotta be – foglalta össze 
képviselő úr.  Még májusban fogadtuk el a kormányzati szervezet átalakí-
tásával összefüggésben a minisztériumi rendszer átalakítására vonatkozó 
törvényt. Sarkalatos törvényként módosításra kerültek a helyi önkormány-
zati választásokkal kapcsolatos törvények. A reklámadóról szóló törvényja-
vaslat célja pedig az arányos közteherviselés elvének érvényesítése volt. Ezen 
ciklus talán legjelentősebb törvénye a lakosságot közvetlenül érintő, deviza-
hiteleseket kimentő törvény, amely a pénzügyi intézmények fogyasztói 
kölcsönszerződéseire vonatkozik.

Kérdésünkre, hogy melyek lesznek a nyári szünetet követő legfontosabb 
törvénykezési feladatok, képviselő úr válaszában kijelentette, hogy a deviza-
hitelesek sorsát rendező további törvények elfogadása lesz a legsürgetőbb fe-
ladatuk.

Az önkormányzatok fejlesztéseire tekintettel képviselő úr felhívta a figyel-
met az EU új költségvetési ciklusának indulására, amely a 2020-ig tartó 7 éves 
időszakra szól, újabb Uniós források lehívását teszi lehetővé. Az Uniós források 
60%-át gazdaságfejlesztésre és gazdaság-élénkítésre kívánják fordítani.
Elsősorban a munkahelyteremtő és termelő tevékenységet folytató kis és 
közepes vállalkozások vehetik majd igénybe az új Uniós forrásokat. Természe-
tesen tovább folytatódik az infrastruktúra fejlesztéséhez, épületenergetikai 
korszerűsítéshez igénybe vehető pályázati rendszer is - jelentette ki.

A közelgő önkormányzati választással kapcsolatban pedig elmondta, hogy 
a korábbiakhoz képest annyi a változás a választási rendszerben, hogy a pol-
gármestereket és a képviselőket az eddigi 4 helyett 5 évre választjuk.
Reményeim szerint a választópolgárok – úgy, mint az országgyűlési választáson 
- a folytatásra szavaznak és lehetőséget adnak arra, hogy az eddig jól dolgozó 
polgármesterek és képviselő testületek a megkezdett munkát tovább folytassák 
– fűzte hozzá a villáminterjú végén. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK INTERJÚ

MEGKEZDŐDÖTT A BICIKLIÚT ÉPÍTÉSE DEBRECEN ÉS MIKEPÉRCS KÖZÖTT
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NYÁRI DIÁKMUNKA AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

Tavaly nyári diákmunkán összesen 31 fő diákot tudott Mikepércs Köz-
ség Önkormányzata foglakoztatni napi 8 órás munkaidőben, amelyre 
akkor, összesen 2.904.368 Ft támogatást biztosított a Derecskei Járási 
Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége. 

2014-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Munkaügyi Hi-
vatal koordinálása mellett „a nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezés-
sel munkaerő-piaci programot indított. A programban a 16-25 év közötti, 
nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és 
azt igazolni tudó diákok vehetnek részt, akiket 2014. július 1. és augusz-
tus 31. közötti időszakban lehet foglakoztatni. A program keretében leg-
feljebb napi 6 órás munkaviszonyban történő foglalkoztatás lehetséges.
Mikepércs Község Önkormányzatának ebben az évben is az volt a célja, hogy 
minél több nappali tagozatos diákot tudjon foglalkozatni, ugyanakkor a 
keretösszeg csökkenése miatt -  913.500 Ft -  át kellett tervezni az időtartamot 
és a lehetséges létszámot.
Az Önkormányzat a keretösszeg minél jobb kihasználása érdekében napi 
4 órás munkaidőben, 2 hetes időszakokban foglalkoztatta a hallgatókat.

A MIKEPÉRCSI KÖZFOGLALKOZTATÁS
 4 LÉPÉSBEN

1. 
Időtartama:  2014.05.07-2014.09.30
Foglalkoztatottak létszáma: 114 fő
A támogatás összege: 35.543.017 Ft.
2.
Időtartam:  2014.06.06-2014.09.30
Foglalkoztatottak létszáma: 44 fő
A támogatás összege: 16.070.978 Ft.
3.
Időtartam:  2014.06.23-2014.07.31
Foglalkoztatottak létszáma: 25 fő
A támogatás összege: 3.102.110 Ft.
4.
Időtartam:  2014.07.07-2014.08.31
Foglalkoztatottak létszáma: 36 fő
A támogatás összege: 6.344.474 Ft.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A MIKEPÉRCSI SZÉKELY

Ahhoz, hogy egy település épüljön, szépüljön, élhető és szerethető legyen, ren-
geteg a tennivaló. Ehhez egy jól szervezett munkacsapat szükséges, megfelelő 
irányítással. Mikepércsen sokan ismerik Szakál Attila nevét, akinek felsorolni is 
sokáig tart: mely munkacsoportok koordinálásával bízta meg az Önkormányzat.
Szakál Attila tanulási szándékkal érkezett 1996-ban Székelyudvarhelyről  Kétegy-
házára, később a Kenézy Gyula Kórházban sikerült elhelyezkednie, ahol gazdász-
ként tevékenykedett. Debrecen nyüzsgő forgataga helyett hamarosan letelepedtek 
feleségével Mikepércsen, itt született Csenge és Hunor gyermekük. 
Községünkben kezdetben jövedelem kiegészítésképpen vállalt kertészeti feladatokat, 
majd egy kedvező munkaajánlatra főállásban kezdett Mikepércsen dolgozni. A főtér 
parkosítása, virágosítása nagyrészt az ő érdeme. 
Az évek során a megbízhatósága, munkabírása miatt egyre több feladatot bíztak rá, 
2007 szeptemberétől a közfoglalkoztatottak koordinálását is ő végezte. Mindemel-
lett településünk karbantartási, takarítási feladatait szervezte, mára a településüze-
meltetési feladatok végrehajtását irányítja. A közfoglalkoztatott állományban 
lévő munkavállalók tevékenységeinek koordinálása igen sokrétű feladat, hiszen ma 
Mikepércsen 260 fő közfoglalkoztatott dolgozik négy programban. 
A fizikai állományban lévő alkalmazottak településünk számára igen hasznos 
feladatokat végeznek: az intézmények, külterületek takarítási munkálatait, 
fűtő-karbantartó feladatokat, asztalosmunkákat folytatnak, az utak kátyúzását 
végzik, konyhakerti zöldségeket termesztenek. Közfoglalkoztatottak dol-
goznak a szalmabálák előállításánál, betonelem gyártásnál. Az önkormány-
zat által fenntartott intézményekbe évek óta a helyi asztalos brigád készíti 
a bútorokat, az élelmiszerbeszállításra fordított költségeket pedig jelentősen 
csökkentette, hogy a konyha a helyben termesztett zöldségekből tud főzni. 
Szakál Attila logisztikai feladatokat is ellát, ezért mindig tudnia kell, hogy az önkor-
mányzati gépkocsik éppen milyen céllal, hová tartanak és mely eszközöket szükséges 
beszerezni a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által fenntartott intézmé-
nyek számára. Kevés szabadidő jut neki, hiszen a hétvégeken rendezett eseményeken 
fizikailag is segít a technikai személyzetnek, hol színpadot épít, hol sátrat bont.
Egy fájdalma van… Emellett a munkatempó mellett kevés ideje jut utazni. Pedig 
utazna… Sokszor utazna… Haza… Székelyföldre.
                                                                                                                                                Sápi Ildikó
                       

ZÖLDSÉGTERMESZTÉS MIKEPÉRCSEN

Mikepércsen jelenleg négy, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program fut, amelyben 260 munkavállalót foglalkoztat az 
Önkormányzat. A közmunkások különböző településüzemeltetési feladatot látnak el, több csoportban.
A zöldségtermesztéssel foglalkozó munkacsoport hét fővel (hat nő és egy férfi) dolgozik az önkormányzat tulajdonában álló, vagy 
önkormányzat által bérelt, több mint egy hektár összterületű földeken. Mikepércsen vannak olyan magánszemélyek is, akik ingyenes 
használatra adták földterületeiket a zöldségtermesztéshez.
A munkavállalók közül öten szakmunkások, köztük a csoportvezetőjük, Tóth Kálmánné is. Ezek a dolgozók “kerti munkás” OKJ-s szak-
képesítést szereztek a 2013. november 1.- 2014. április 30-ig futó közfoglalkoztatási program során. Az áprilisban ültetett zöldségek 
folyamatosan érnek, a cukkini, tök, padlizsán, paradicsom, paprika, zöldbab, répa, zöldség, hagyma, kapor, cékla, zeller és krumpli-
termesztéssel foglalkozó közmunkásoknak minden nap sok a teendőjük hajnaltól délutánig. A csapat nagyon összeszokott, segítik 
egymást, a munkát úgy végzik, mintha csak a saját zöldségeiket gondoznák.
A zöldségeket a nyári szezonban akár hetente több alkalommal leszedik, az étkező-konyha szigorú dokumentálással veszi át az előre 
meghatározott mennyiségű terméket. A friss zöldségekből készül a szociális étkezők, táborokban lévő diákok számára az ebéd, a 
felesleget pedig lefagyasztják. A helyben megtermelt zöldségek előnye, hogy pontosan tudjuk: mit fogyasztunk, a szállítási költségek 
pedig jelentősen csökkentek a helyi termesztésnek köszönhetően. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

11.



Mikepércsi Tükör

KÖZÖSSÉGI ÉLET

WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Petőfi u. 67. (a Posta mellett), Tel.: 06-52/803-188, 
iksztmikepercs@gmail.com

Klubfoglalkozások:

Nyugdíjas Klub: hétfőnként 13.00 órától; 
Hímzőkör: szerdánként 14.00 órától. 
Baba-Mama Klub: minden kedden 10.00 órától

További programok:
Falugazdász fogadóóra minden hétfőn 9.00-12.00 óráig. 
Tiétek a tér! Ifjúsági Klub minden pénteken 14.00-18.00 óráig: csocsó, sakk, 
kártya, programajánló, pályázati és ifjúsági információk, filmvetítés. 

Az ékszerkészítő tanfolyam folytatódik

A zsűrizett és többszörös Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék díjat elnyert 
ékszereket készítő Keszler Ibolya tanfolyama folytatódik, ahol az általa vezetett 
foglalkozáson az érdeklődők megtanulhatják a gyöngyös, ásványos, köves és 
egyéb ékszerek készítését.
A foglalkozás önköltséges, 1500.- Ft/alkalom + eszközköltség (500-1000.- 
Ft). Az anyagköltség magában foglalja az órai munkához szükséges kel-
lékeket, alapanyagokat (tű, damil, gyöngyök, ásványok, kapcsolók stb.) 

A legközelebbi foglalkozás időpontja: 2014. augusztus 15. 16.00-18.00 
óráig, augusztus 15-től minden pénteken 16.00-18.00 óráig.
Helyszín: Közösségi Ház (Mikepércs, Petőfi u. 67., a posta mellett)

Minden érdeklődőt szeretettel vár:
Keszler Ibolya ékszerkészítő

Továbbra is várja Önöket a Mikepércsi Teleház – A falu irodája!

Internet használat 5.- Ft/perc, színes és fekete-fehér nyomtatás és fénymá-
solás 10.- Ft/oldaltól, fax küldés-fogadás, számítógépes munkák, szken-
nelés, szöveg és kiadványszerkesztés, laminálás, hirdetésfelvétel a Mike-
pércsi Tükör apróhirdetéseihez.
Mikepércs, Petőfi u. 67. (a Posta mellett), Tel.: 06-52/803-188, 
e-mail: iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva: Hétfő-Péntek: 8.00-18.00

KÖZÖSSÉGI HÁZ
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KÖZÖSSÉGI ÉLET
Fotópályázat

A Wass Albert Közösségi ház „Mikepércs, ahol jó lenni, ahol jó élni” 
címmel fotópályázatot hirdet, melyre Mikepércsen vagy Mikepércsől 
készített amatőr vagy profi fotókat várunk. A pályázaton megkötés 
nélkül bárki részt vehet, egy pályázó maximum 3 darab, 5 éven belül 
készített A/4 méretig nagyítható fotó elküldésével pályázhat. A fényké-
peket az alkotó nevének, elérhetőségeinek (telefon, cím) feltüntetése 
mellett 2014. augusztus 25-ig digitális formában kérjük megküldeni 
az iksztmikepercs@gmail.com e-mail címre, vagy digitális formában 
leadhatók személyesen a Közösségi Házban (Petőfi u. 67.). A beérkezett 
fotókat 3 tagú zsűri bírálja el, a legjobbnak ítélt első 3 kép készítője 
tárgyjutalomban részesül. A legjobb alkotásokat szeptember hónap-
ban a Közösségi Házban kiállítás keretében, valamint településünk 
honlapján, facebook oldalán és a Mikepércsi Tükör számaiban tesszük 
közzé. A jutalmak átadására a kiállítás megnyitóján kerül sor.
Minden pályázónak alkotókedvet és jó fényeket kívánunk!

Középiskolai központi írásbelire felkészítő korrepetáló foglalkozások a Közösségi Házban

2014. szeptemberétől a központi írásbeli felvételire felkészítő iskolaidőn kívüli korrepetáló foglalkozásokat tartunk a Közös-
ségi Ház Oktató termében az általános iskolás korosztályú gyermekeknek. A magyar és matematika csoportokba augusztustól 
folyamatosan lehet majd jelentkezni. A foglalkozások ingyenesek lesznek, elsődleges céljuk az iskolai tananyag minőségi 
kiegészítése és a középiskolai felvételi minél sikeresebb megírására való felkészítés lesz. Várjuk a jelentkező gyerekeket és 
szüleiket a Közösségi Házban előzetesen, vagy az első tájékoztató megbeszélésen 2014. szeptember 5-én 15.00 órától. 

KÖZÖSSÉGI HÁZ

A Baba-Mama Klub programjai:

Augusztus 5-én Varázsvilág énekes, mondókás foglalkoztató a nyár témakörében. Augusztus 12-én Dr. Kassai Gabriella 
gyermekorvossal a csecsemőkori laborvizsgálatok jelentőségéről, az antibiotikumok káros hatásairól beszélgetünk. 26-án a 
éneklés és mondókázás után a mosható pelenkázás előnyeiről, lehetőségeiről hallhatunk előadást. A klub programjai minden 
kedden 10.00 órakor kezdődnek. Minden kedden 9.00-11.00 óráig Baba-Mama börze, régi és új játékok, ruhák, eszközök 
csere-bere vására. Várunk mindenkit, akinek van eladó új vagy használt babaholmija, illetve minden kedves vásárlót is. A 
Baba-Mama Klub szívesen veszi a tárgyi felajánlásokat is, várjuk megunt, használt játékaikat, melyeket részben a foglalkozá-
sokon szeretnénk felhasználni, valamint vállaljuk azok eljuttatását a rászoruló családok felé.
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TANKÖNYVVÁSÁRLÁS

1-2. évfolyam: ingyenesen kapják a tankönyvet.
3-8 évfolyam:
- Azok a tanulók, akik rászorultsági alapon ingyenesen kapják a tankönyveiket, és a nyár folyamán lejár a határozatuk, csak az 
új határozat bemutatásával vehetik át a tankönyveket. Akiknek érvényes határozatuk van, azoknak nem kell ezt ismét beadniuk.
- A támogatásban nem részesülő tanulóknak a KELLO-nak befizetett csekk eredeti visszaigazoló szelvényét vagy az egyéb befize-
tési bizonylatot meg kell őrizni, mert az iskolában kiszállított könyveket kizárólag az eredeti visszaigazoló szelvény bemutatása 
ellenében vehetik át.

A TANKÖNYVEK ÁTVÉTELÉRE ELŐRELÁTHATÓLAG AZ ELSŐ TANÍTÁSI NAPON LESZ LEHETŐSÉG.

Javítóvizsga: 2014. augusztus 27. szerda 13:00
Tanévnyitó: 2014. augusztus 29. péntek 17:00
Első tanítási nap: 2014. szeptember 1. hétfő 8:00

Augusztus 27-én, szerdán Gólyadélelőttöt tartanak 9.00-11.30-ig a leendő 1.és 5.évfolyamos tanulóknak az általános iskolában.

INTÉZMÉNYI HÍREK

GALIBA GYERMEKFESZTIVÁL ÉS JUNIOR VIRÁG-
KARNEVÁL-MIKEPÉRCSI RÉSZTVEVŐKKEL

Debrecen legnépszerűbb turisztikai rendezvénye kétségkívül 
az augusztus 20-án megrendezésre kerülő Virágkarnevál, 
mely ünnep Szent István, államalapító királyunk szentté ava-
tásának napjához és az új kenyér ünnepéhez kötődik.
Ezen a színvonalas fesztiválon Mikepércs is évek óta 
képviselteti magát. Az Európában egyedülálló eseményen 
felvonulnak a mikepércsi zászlóvivő diákok, akik évről 
évre a legeredményesebb tanulók közül kerülnek kiválasz-
tásra. Az idei karneválon településünk majorettes lányai 
is öregbítik Mikepércs hírnevét, látványos koreográfiával 
készülnek a virágkorzóra.
A karnevál kísérőeseménye 2012. óta a Galiba Gyermekfesz-
tivál és Junior Virágkarnevál, amit Debrecen belvárosában 
rendeznek meg. Augusztus 19-én civil szervezetek, intézmé-
nyek, iskolák, óvodák vonultatják fel a többezres nézősereg 
előtt kézműves virágkocsijaikat, ahol a gyerekeké a főszerep! 
A mikepércsi feldíszített kocsit általános iskolánk diákjai 
kísérik, a művészeti iskola néptáncosai, a Csillagocskák 
csoport pedig színpadi produkcióval is készül.

CSODAVÁR ÓVODA

A Mikepércsi Csodavár Óvoda a nyár folyamán hétköznapokon egésznapos nyitvatartással várta a kicsiket, így segítve azokat 
a dolgozó szülőket, akiknek nehézséget okozott volna gyermekük elhelyezése.
Az óvoda szeptember 1-től két épületben várja az óvodáskorú gyermekeket.
Mindkét feladatellátási helyen (Petőfi u. 34. és Tisza István u. 14. ) egy kiscsoport, egy középső- és egy nagycsoport működik 
szeptembertől.
Az első szülői értekezletet a Tisza István utcai épületben tartjuk, a pontos időpontról időben értesítjük a Szülőket.
Tel.: 52/610-604; e-mail: csodavarovoda@gmail.com
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A Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár egész nyáron  vál-
tozatlan nyitva tartással üzemel az Óvoda u. 4. sz. alatt. 
(H-SZ: 7.30-12.00 , 12.30-17.00 ; K-CS: 7.30-12.00 , 12.30-16.00 ; 
P: 7.30-12.00 ,12.30-14.00). 

Az állomány néhány éve elektronikus formában is elérhető a következő 
linken: http://hunteka.asp.hunteka.hu/mikepercs  
Itt a kereső felületet használva, bárki betekintést nyerhet az állomány 
összetételére vonatkozóan. Meg lehet nézni, hogy a keresett dokumen-
tum megtalálható-e a gyűjteményünkben.
Három havonként a Méliusz Juhász Péter Könyvtár egy 40-50 db-os 
letéti állományt helyez el nálunk a legfrissebb könyvújdonságok-
ból. Meghatározott határidőn belül ezek a könyvek is folyamatosan 
kölcsönözhetők.
Intézményünk ebben az évben is részt vett a Nemzeti Kulturális Alap 
Könyvtámogatási Programjának (Márai Program IV.) pályázatán, ahol 
100.000 Ft-os támogatásban részesültünk. Az elnyert keretösszeg 
fejében 2014. augusztus 31-ig van lehetőségünk a felkínált szép- és 
tényirodalmi művekből válogatni. A dokumentumok tételes listája a 
könyvtár honlapján az „Újdonságaink” menüpont alatt lesz olvasható. 
Erről bővebb tájékoztatást az őszi lapszámunkban közlünk.

Aktuális könyvújdonságaink: Jodi Picoult: Szívtől szívig, Házirend, 
A nővérem húga,Tizenkilenc perc, Vezeklés, Dan Brown: Inferno, 
Leiner Laura: Bábel, Andra Bocelli: A csend zenéje, Karen Seneca: 
A korona hercegnéi, Boris Entrup: 10 perces sminkek, Bálint Ágnes: 
Mazsola, Tersánszky Józsi Jenő: Misi Mókus kalandjai, Székely 
népmesék, Süveges Gergő: Csík zenekar, Stephenie Meyer: Alkonyat, 
Napfogyatkozás, Hajnalhasadás

Az Ezüstcsengő
Csíkországi népmesék

Olyan meséket olvashatnak ebben 
a kötetben, amelyek elkalauzolják 
az olvasót Gyergyóba, Kászonba, a 
Hargita rengetegébe, valamint az 
Olt, a Sajó és a Fisák partjára. Ezen 
meseszép környéken  különösebbnél 
különösebb élményekben van részük 
a főhősöknek. A kicsik a sajátos 
nyelvezetű történeteken keresztül is-
merhetik meg Csíkország lakóinak 
életét, ezt az ismeretlenül ismerős, 
távoli, mégis oly közeli világot. Ahol 
a gyerekek Tündérországba röpülnek 
álmukban, ahol minden magyar. A 
játék, a dal, a virág és a ruha is...

KÖNYVAJÁNLÓ

KÖNYVTÁR
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INTERJÚ
SZÍN ÉS FÉNY

Bacskóné Nagy Gabriella „klasszikus” művészcsaládból származik, 
Kolozsvárról. Édesapja szobrász-, édesanyja festőművész. Szüleitől 
különleges látásmódot örökölt, amit igyekszik gyermekeinek, tanít-
ványainak is átadni. Jelenleg családjával tölti legtöbb szabadidejét, köz-
ben pedig alkot, alkot és alkot. 
Művészetét több szakaszra is lehetne bontani témák szerint: Virágok, Halak, Lo-
vak, A templomtorony. Legutóbbi portrésorozatát nagyfia, Máté ihlette. Alko-
tás, elmélyülés közben sok inspiráció hat rá a zenéből, jelenleg a komolyzene 
helyett inkább a kortárs, „csendesebb” dallamokat részesíti előnyben. Tervei 
között szerepel a mikepércsi templomtorony „fényfestése”.
Az elmúlt években nyíregyházi, debreceni, balmazújvárosi, hajdúböszörményi, 
mikepércsi és kolozsvári tárlatokon is láthatta a közönség műveit egyéni és cso-
portos kiállításokon egyaránt. Legközelebb októberben, a debreceni Ifjúsági 
Házban tekinthetik meg alkotásait.

„Az erdélyi művészet, különösen a nagybányai festészet, az impresszioniz-
mus nagy hatással volt rám, és ez  néha megmutatkozik munkáimon is. 
A kontrasztokon alapuló tusfestészet, a  lágy akvarell, s a kolorista akril tech-
nikák mindegyike egy-egy kis részt alkot abból, amit sajátomnak mondha-
tok.  Az utóbbi öt-hat évben egyre inkább a világ lélekelemző forgataga felé 
fordultam festészetemmel, és az érzékelhető hangulatok reflektálására törek-
szem. Festményeim a színek és fények játékáról szólnak. Gyakran a látvány 
leképezései, néha pedig belső világom megelevenedett mozzanatai. Minden 
esetben egyfajta intuitív, erős lelki kényszer az, ami az ecset megragadására 
késztet. Számomra elképzelhetetlen a világ alkotás, művészet nélkül. Ez az a 
plusz, ami nélkül a lényeg kimaradna, mert az leírhatatlan, és elmondhatatlan. 
Ez az a plusz, ami egyensúlyba hozza az életet,  néha kizökkent, majd elmélyít, 
végül harmóniát teremt…”
                                                                                               www.bnagygabi.eoldal.hu
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INTERJÚ
ZICCER NÉLKÜL

Mikepércsen lépten-nyomon olyan emberekkel találkozunk, akik mernek 
nagyot álmodni. Nagy tervei vannak az Egyesület Mikepércs Polgáraiért 
és Ifjúságáért elnökének, Ferenczi Imrének is, aki néhány éve Debrecen 
belvárosából költözött családjával településünkre. Tele tettvággyal, barátaival 
hamarosan felnőtt kosárlabdacsapatot alakítottak, akikkel egyesületet hoz-
tak létre. Azonban az álmok ezzel még nem teljesen valósultak meg… 
- Utánpótlás képzést indított az egyesület a 2013/2014-es tanévben alsó tagozatos 
gyerekeknek, Dóra Márton edző vezetésével. Ezzel a lépéssel egy olyan kosár-
labdarendszer kiépítését kezdtük meg, ahol megvan a feljebbjutás lehetősége, 
vagyis a tehetséges  diákok „kinevelése”, ajánlása a Debreceni Kosárlabda Aka-
démia felé. – mondta Ferenczi Imre. - Eddig koedukált csapat volt az iskolában, a 
jövőben azonban szeretnénk külön edzéseket tartani a lányoknak és a fiúknak is.
- Mennyire kedvelik a kosarazást a lányok Mikepércsen? 
- Nem sokkal maradt el a lányok aránya a fiúkéhoz képest a tavalyi évben. Egyre 
kedveltebb sport a kosárlabda a gyengébbik nem körében is, ezért szeretnénk 
minél szélesebb körben népszerűsíteni ezt a játékot. Nagy szeretettel várjuk a 
lányok jelentkezését is a szeptembertől induló edzésekre, de folyamatos lesz a 
csatlakozási lehetőség év közben is. 
- Sajnos még mindig sok szülőben él az a tévhit, hogy a sportedzések elveszik 
az időt a tanulástól…
- Ezzel nem értek egyet. A csapatban játszás élménye hatással van a gyerekek men-
tális, szociális fejlődésére, megtanulnak jobban figyelni a társaikra és bizonyított 
tény az is, hogy energikusabbak lesznek. A rendszeres mozgásnak köszönhetően 
a diákok jobban teljesítenek az iskolában, figyelmük koncentráltabb. Nyár végén 
a többi civil szervezettel összefogásban egy olyan sportágválasztó nap megtar-
tását tervezzük, ahol a diákok saját maguk próbálhatják ki a helyben elérhető 
sportok bármelyikét. Kedvcsináló csapatversenyeket, mérkőzéseket, közös já-
tékokat szervezünk erre a napra, ahová természetesen a szülőket is szeretettel 
várjuk, hiszen a szülő és gyermeke közösen fogja eldönteni, hogy mely sportágat 
válasszák a jövőben. 
- Láthattuk a Pércsi Televízióban az I. Mikepércsi Tavasz Kupa mérkőzéseit, 
ahol kupagyőztesek lettetek. Lehet csatlakozni a felnőtt csapathoz is?
- Igen. Minden érdeklődőt szeretettel várunk edzéseinkre, amelyeket az álta-
lános iskola tornatermében szoktunk tartani. A termet az Önkormányzatnak 
köszönhetően ingyenesen használhatjuk. Tavasszal a Mikepércs Község Önkor-
mányzata által kiírt pályázaton 50.000 Ft-ot nyertünk, mely összeget a felnőtt csa-
pat versenyeztetésére fordítjuk, valamint labdákat vásároltunk belőle. 
- Milyen tervek, célok állnak az egyesület előtt?
- Őszre tervezzük a Kárpát Kupa megszervezését, amikor is a Magyarországról 
elcsatolt területekről hívnánk meg csapatokat. Távlati terveink elég merészek, de 
nem elérhetetlenek… Mikepércs adottságai kitűnőek ahhoz, hogy teret biztosít-
sanak a mozgáshoz. Nagyon nagy előrelépés a focipálya felújítása, reméljük, 
találnak forrást a későbbiekben tornaterem bővítésre vagy egy vadonatúj tor-
naterem építésére is. Hosszútávon szeretnénk azt elérni, hogy a szomszédos 
községekből csak Mikepércsig kelljen utazniuk azoknak a fiataloknak, akiknek 
helyben nem megoldott a sportolási lehetőségük. Ehhez pedig olyan „centru-
mot” szeretnénk, ahol a kosárlabda, foci, baseball vagy a kézilabda szerelmesei is 
ideális körülmények között edzhetnek. 
                                                                                                                                                                                                                       
                          Sápi Ildikó

SPORTSPORT
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CIVILEK
NYUGDÍJASAINK ÉLETÉBŐL

Az Őszidő Nyugdíjas Egyesület élete igen mozgalmas az utóbbi hetekben, hónapokban. Sajnos különböző okok miatt 
nem tudtunk részt venni a Nyugdíjas Ki mit tud? országos versenyén, pedig nagy reményeink voltak az arany minősítésre. 
A falu lakossága pedig eldöntheti a falunapi előadásunk után, jogos volt-e a reményünk.
Meghívtak bennünket a MÁV Debreceni Nyugdíjas Klubjába, ahol tánccal szórakoztattuk a megjelenteket. Részt vettünk az 
Idősek Otthona által rendezett, hagyományosan nagy létszámot mozgató főzőversenyen, ahol idén egyszerű paraszti ételt 
főztünk. Paprikás krumplink igen jól sikerült,aki evett belőle, csak dicsérte. Szereplésünkkel mosolyt csaltunk a szépszámú 
közönség arcára.
A sárándi falunapon nemcsak gombótát kóstolhattunk, finom birka- és marhapörkölt volt a “fizetségünk” az általunk nyúj-
tott műsorért. A rossz időjárás miatt elhalasztották a Bihari Idősek Találkozóját Berettyóújfaluban, de ami késik, nem múlik.
Derecskén a 2. Hagymafesztiválon vettünk részt, ahol énekeltünk, táncoltunk és a jelbeszéddel előadott számot is vittük. Nagy 
sikerünk volt mindegyikkel.
Településünkön is helyt álltunk közben. A betyáros főzőversenyen a Különdíjat és a Közönségdíjat is elhoztuk. Egy-egy ilyen 
nagy volumenű feladat bizony megmozgat mindenkit a tagok közül. A dekorálás, a főzés, kezdve a bevásárlástól, a tálalás, 
ételosztás, mosogatás, majd “sátorbontás” igen sok munkát ad. A zsűri és a közönség szórakoztatása, a feladatok végrehaj-
tása ami még ezen a napon klubtagjainkra várt, igen elfárasztott bennünket. Persze jóleső fáradtság ez, jövőre is itt leszünk, 
ha hívnak.
S hogy mi vár ránk még a nyáron? Július végén Szolnokra, Országos Nyugdíjas találkozóra mentünk. Augusztusban a Falu-
napon kívül megyünk Berekböszörménybe, Berettyóújfaluba Nyugdíjas találkozókra, ahol szerepelni is fogunk. Hétfőnként 
klubfoglalkozásokat tartunk, ahová szeretettel várunk minden érdeklődő nyugdíjast. Amíg együtt vagyunk, programra 
készülünk, részt veszünk rendezvényeken, addig nem fáj semmi, elfelejtkezünk a gondokról, bajokról. Épp ez a cél, hiszen ha 
örökké a problémáinkkal foglalkoznánk, a depresszió sűrű vendég lenne sokunknál. Tehát mindenki jöjjön közénk, még az 
élete is megszépül!

                                                                                              Veszelovszkiné Albert Erzsébet
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CIVILEK
KIRÁNDULT A HÍMZŐKÖR

2014. július 5-én Tákosra, a Beregi keresztszemes hímzés 
napjára látogatott el hímzőkörünk.
Először a csodálatos apró, fakazettás templomukat néztük 
meg, aminek külön érdekessége, hogy a templombelsőt 
gyönyörű keresztszemes hímzések díszítik. Ellátogattunk 
Csarodára is, ahol szintén a templomot tekintettük meg, s 
hallgattuk mindkét helyen történetüket. A tákosi szervezők 
kávéval és ebéddel kedveskedtek nekünk.
Több település mutatta be keresztszemes hímzéseit a felállí-
tott sátrakban, majd a legszebb munkák díjazásban részesül-
tek. Verseny volt a “leggyorsabb kezű hímző asszony” részére, 
akinek egy keresztszemes motívumot kellett kivarrni.
Pörgő, mindenki számára élvezhető műsorokat láttunk. A 
szakkör tagjai nagyon szép élményekkel gazdagodtak ezen 
a kellemes napon.
                                                                                          Kormányos Lászlóné
                                                                                                     szakkör vezető

BAZSARÓZSA NÉPDALKÖR

Településünkön a Bazsarózsa népdalkör 2005-ben alakult,Tóthné Bene Judit népzene tanárnő kezdeményezésére. Az 
évek során a népzenei megmérettetéseken 2 arany, 1 ezüst és 1 különdíjat mondhattak magukénak. A jelenlegi felállás 
2013. tavaszán alakult a népzene és a hagyományőrzés jegyében változatlanul Tóthné Bene  Judit irányításával, de Vatainé 

Facsar Veronika vezetésével. Várunk sorainkba minden énekelni tudó és népművészetet kedvelő embert. 
Próbáinkat csütörtökönként 17.00 órától tartjuk a Közösségi Házban (Mikepércs, Petőfi u. 67.). 

Mindenkit szeretettel várunk!
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HA NYÁR, AKKOR SOK-SOK TÁBOR !

Mikepércsen rengeteg lehetőség várja június közepétől au-
gusztus végéig azokat a diákokat, akiknek a napközbeni felü-
gyelete nem (vagy csak részben) megoldott. A programokat, 
táborokat a szervezők úgy alakították, hogy azok egymás 
után akár az egész nyarat lefedjék, így segítve a dolgozó 
szülőket gyermekük elhelyezésében. A mikepércsieknek 
széles a választék. A tanulók akár a művészeti tábort, akár a 
napközis tábort, akár az önkormányzat által megszervezett 
turnusokat vagy a mikepércsi egyesületek által szervezett 
úszó-  vagy baseball tábort választották, biztos, hogy egy 
életre szóló élménnyel lettek gazdagabbak.

Egy kis ízelítő a nyár eleji táborokból:

Művészeti tábor a Kató Iskolában

Művészeti Tábort rendeztünk a régi Kató Iskolában 2014. 
június 23-27-ig.

A művészeti iskolába járó gyerekek és testvéreik egy hét alatt 
megismerkedhettek a szövés, fonás technikáival, gyöngyöt 
fűztek, hímeztek, dobot készítettek Vatainé Facsar Veronika 
megbízott intézményvezető irányításával. Felejthetetlenné a 
legközkedveltebb néptánc tanszak kiváló pedagógusa, Török 
Gergely tette a tábort táncházas foglalkozásaival. A táncház 
alkalmával néptáncosok és nem néptáncosok egyaránt 
találkozhattak új mozdulatokkal, elemekkel.
A hímzőkör tagjai és vezetőjük, Kormányosné Icuka vállalták, 
hogy segítenek a gyerekeknek fejkendőt készíteni. Szebbnél-
szebb virágok díszítették a kendőket péntekre. Persze főleg a 
lányok varrtak, de a fiúk sem tétlenkedtek ez idő alatt. Ők régi 
korba visszarepítő, nyakba akasztható fűzött bőrzacskókat 
készítettek akár az egész család számára. Fonalból tarisznyák 
készültek, gyöngyökből nyakláncok, karkötők, kitűzők. A 
dobok készítése főleg a zeneművészeti ághoz vonzódó 
gyerekek számára volt izgalmas feladat. Az elkészült, félig 
nyers „zeneeszközt” azonnal ki is kellett próbálniuk. A 
kicsik, pihenésképpen gyönyörű rajzokkal, festmények-
kel örvendeztettek meg bennünket, valamint lehetőség 
nyílt egy kevés játszóterezésre a kellemes időben.
Vegyes korosztály képviseltette magát a táborban. Hat évestől 
tizenhat éves korig jelentkeztek gyerekek, hogy hasznosan 
töltsenek el pár napot a nyári szünetből.
A táboroztatók számára a megerősítést, hogy érdemes volt 
megszervezni ezt a hetet, a gyerekek visszajelzései adták. 
Reményeik szerint a következő tanév végén, zárásként újra 
találkozunk a művészeti táborban.

                                                                Tengyelné Gábor Viola

SZÜNIDŐ
Művészeti Tábor

Önkormányzati Tábor

Úszótábor
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TÁBORI ÉLMÉNYEK

Nánási Rebeka 2/b osztályos lesz:
Nekem az tetszett a táborban a legjobban, hogy voltunk a Titanicban, aztán lovagol-
hattunk és DJ is lehettem. Nagyon sok barátot szereztem, akik mindig felvidítottak. 
Táncoltunk, ettünk és sokat kézműveskedtünk. Jövőre is eljövünk!
Deczki József 6. osztályba lép, aki több turnusban is részt vett az önkormányzat által 
szervezett táborban, így számolt be élményeiről:
Nekem különösen a szerdák tetszenek, mert mindig megyünk valami különleges helyre. 
De mindennap jó, mert a barátaimmal és a tanáraimmal találkozhatok. Nagyon élvezem 
ezt a tábort. Alig várom a következő hetit!
A Kovács testvérek (Feri -5.b, Lajos-2.a és Gergő-ovi) nagyon jól érezték magukat 
a művészeti táborban, ahol dobot készítettek és bőrből tarisznyát, de nemcsak ma-
guknak, hanem ajándékba is. A tarisznya biztos sokáig funkcionál majd pénztárcaként! 
Ferike elmondta, neki különösen ízlett a pogácsa, amivel a konyhás nénik örvendeztet-
ték meg a lurkókat két játék között.
Kelemen Panna (3.b) több táborban is részt vett testvéreivel. Az úszótáborban 
megtanulta a hármas levegővételt, a művészeti táborban pedig szép színes virágot 
hímzett kendőre. Jól érezte magát a Titanic játszóházban és az állatkertben, stran-
don is. Különösen nagy élmény volt számára a szekerezés és íjászat. Elhatározta, hogy 
következő születésnapjára hímzőfonalakat kér, hogy tovább kamatoztassa a tanultakat a 
későbbiekben otthon is.
Augusztusban kilencven gyermek utazik kísérőpedagógusokkal a Balatonhoz az 
Erzsébet-tábor pályázatnak köszönhetően. A nyár további részében is kellemes 
időtöltést kívánunk a táborozóknak és szüleiknek egyaránt!

ÖNKORMÁNYZATI TÁBOR

A Mikepércs Községi Önkormányzat által szervezett nyári tábor az 
idén már harmadik alkalommal került megszervezésre, melyre ezen 
a nyáron átlagosan heti 44 gyermek vett részt. A gyerekeket változa-
tos és színes programok várták: a Mikepércsi Polgárőrség által felállított 
KRESZ pályán vették az akadályokat, a rendőrségi bemutatón kipróbál-
hatták a rendőrautót és csodálkozó szemmel nézték a kutyás bemutatót. 
A rendőrök a gyorsasági versenyen legjobban teljesítő öt gyermeket 
láthatósági mellénnyel ajándékozták meg, illetve minden gyermek lufit 
kapott. Izgalmas feladatokkal - helyismereti totó, ügyességi akadálypálya 
és kincskereső - várták a segítők a falu különböző helyszínein a táboro-
zó diákokat. A Titanic Játszóházban vagy a Debreceni Aquaticumban 
történő önfeledt játékot mesevetítés alatt pihenhették ki. Nagy sikert 
aratott a gyermekek körében a lovaglás, szekerezés és az íjászat, a fo-
cizás és a tánc egyaránt. Megismerkedhettek még a Hortobágyi Nemzeti 
Park munkatársa által bemutatott diasorozaton keresztül a természetvé-
delmi őr munkájával, illetve a Mikepércs környékén jellemző növény- és 
vadvilággal. A mozgalmas programok mellett azért lehetőségük volt a 
gyerekeknek kézműveskedni is, melyek során készítettek hűtőmágnest, 
üzenőtáblát és képkeretet parafadugó felhasználásával, valamint virág 
formájú falidíszt és színes baglyot, emellett megismerkedhettek a szalvéta 
– és papírcsík technika rejtelmeivel és a harisnyavirág készítésével is. A 
tábor utolsó napját főzéssel és tánccal zártuk. Fellépett a Szivárvány Ze-
nekar, akik műsorukkal nagyon meghatották a gyerekeket és szüleiket, 
mivel a fellépők sérült gyerekek és segítőik voltak.
                                                                          
                                                                          Nagyné Nagy Zita, Hentes Kornélia

SZÜNIDŐ

Kelemen Panna

A Kovács testvérek21.

Nánási Rebeka Deczki József
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“MIKEPÉRCS ENGEM HAZÁMRA, HAWAII-RA EMLÉKEZTET...”

Mikepércsen él egy házaspár, akiknek karitatív tevékenysége több helyi gyermek életét változtatta már meg. Sokan nekik 
köszönhetően baseballozni kezdtek, nyelvvizsgát szereztek, vagy éppen meghatározó élményeket az általuk szervezett 
ingyenes táborokban. A mindig mosolygós Russell Chun és felesége, Trudy a fél világot bejárva döntöttek úgy, hogy Mike-
pércsen telepednek le és alapítanak családot.

Russell Hawaii-ról származik, aki nyugdíjba vonulása után a GoodSports alapítványnak kezdett dolgozni, majd annak 
magyarországi alapítója lett. Az alapítvány elkötelezett célja a hátrányos helyzetű gyerekek segítése. Hosszú ideje, min-
den nyáron ingyenes táborokat szerveznek a nehéz körülmények között élő diákoknak, mindezeken túl Debrecenben és 
településünkön nyelviskola is működik az alapítvány jóvoltából.

Mikepércsen lassan 10 éve baseballoznak a fiatalok, akik 2008-ban serdülő kupán vettek részt, majd 2010-ben meg is nyerték 
azt. A Black Sox csapat egy vereség mellett nyolc országos bajnokságot nyert. A Mikepércsi Baseball Klub Egyesület másfél 
éve alakult, a tagok NB II. osztályban játszanak. Egy éve megalakult a lány softballcsapat is, a kicsik pedig  napközis időben 
baseballozhatnak. Szeptembertől lehet jelentkezni a baseball edzésekre az általános iskolában.
A nyári táborozások alkalmával a világ minden tájáról érkeznek segítő misszionáriusok, akiknek elszállásolása Mikepércsen 
történik, a napközbeni foglalkozásokat a Református Gyülekezeti Házban tartják. Évek óta utaznak ide New Yorkból, Ohioból, 
Philadelphiából, Kaliforniából, Angliából, Németországból önkéntesek, akik egy-két hetet vagy akár az egész nyarat is nálunk 
töltik. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak a helyiekkel, akiknek lehetőségük nyílik az angol nyelv gyakorlására, tanulására is. 
A táborokba főleg 9-15 éves korosztályú gyerekek érkeznek, akik a délelőttöt különféle kézműves foglalkozásokkal töltik és 
játékos formában az evangéliummal és különböző egyházakkal ismerkednek. Délutánonként lehetőségük nyílik a sportolásra; 
frizbiznek, amerikai focit játszanak, baseballoznak. Ezek a tevékenységek angol tanítással egészülnek ki. Az idén két mikepércsi 
fiatal, Medvés Tamás és Szabados Máté, Black Sox csapattagok a sokéves segítő tevékenységük honorálásaképpen  két hónapot 
tölthetnek Angliában, ahol egy bibliaiskola és konferenciaközpontban dolgoznak, az alapítvány jóvoltából pedig teljesen ingyenes 
ellátásban részesülnek.
Russell arra a kérdésre, hogy miért éppen Magyarországra költöztek, egyszerűen foglalta össze a választ: mert itt lehet kapni 
kakaóscsigát és a paprikás csirkét sehol máshol nem készítik olyan finoman, mint nálunk. Mikepércs pedig Russellt saját 
hazájára emlékezteti; Hawaii-on olyan faluban éltek, ahol pont ilyen háziállatokat tartottak a helyiek, mint nálunk.

SZÜNIDŐ
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EGYHÁZ

A KATOLIKUS KÖZÖSSÉG ÉLETE MIKEPÉRCSEN

Egyre több autó és kerékpár parkol a mikepércsi Jézus Szíve kápolna előtt minden vasárnap reggel 9 órakor. A Szent 
Anna Székesegyházhoz tartozó templom híveinek száma a templom 2002-ben történt átépítése, felújítása óta, ha 
apránként is, de folyamatosan növekszik. 

A hívek egy részéről nem túlzás azt állítani, hogy már évtizedek óta hűséges látogatói a templomnak, de külön öröm, hogy 
egyre többször láthatunk új arcokat a padokban, ifjú párokat, fiatal családokat, a faluba nemrég költözötteket.  A közösség 
épülésének a jele, hogy a hívek nemcsak miséken, hanem más programokon is együtt lehetnek, az adventi és nagyböjti pén-
tekeken rendszeressé váltak a délutáni imaórák, októberben pedig a rózsafüzér elimádkozása vált hagyománnyá. A katolikus 
és református közösségek egymás felé nyitása is jó úton halad, a nyári közös családi napon éppolyan sokan veszünk részt 
együtt, mint az év eleji ökumenikus imahéten.
A nagyobb ünnepeken a misék is különlegesebbek, szép számmal veszünk részt az úrnapi körmeneten éppúgy, mint a 
virágvasárnapi vagy a húsvéti misén. Minden évben júliusban tartjuk a templom búcsúját, melyen a prédikációt rend-
szerint egy vendégül hívott atya tartja. Az év legmeghittebb alkalma pedig kétségtelenül a karácsonyi éjféli mise, melyre 
még Debrecenből is érkeznek hívek. 
A templom is fejlődik, idén történt meg a fűtés korszerűsítése Orosz Lőrinc plébános atya jóvoltából, aki hosszú évek óta 
viseli szívén rendíthetetlenül a mikepércsi katolikus közösség sorsát.
                         Tele Gábor

A MIKEPÉRCSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
SZERETETTEL HÍV ÉS VÁR MINDENKIT ALKALMAIRA

Minden vasárnap 10 órától istentisztelet a templomban, és ezzel egy időben gyermek istentisztelet a gyülekezeti házban.

ÜNNEPI ALKALMAINK
Augusztus 17-én 10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet

Augusztus 14-én és 15-én 18 órától bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti házban.
Egyházközségünk híreit a folyamatosan frissülő 

www.nemmind1.hu és a www.facebook.com/ Mikepércsi Reformátusok e-Lapja oldalakon olvashatják.
A Gyülekezet közössége nevében szeretettel, Czapp József lelkész

A Mikepércsi Tükör előző lapszámában a Pünkösdi Sokadalom című cikkben tévesen jelent meg egy, a Mikepércsi Református Egyház-
községet érintő információ. A mondat helyesen: Mikepércs Község Önkormányzata a közterület, a sörpadok, asztalok, valamint a rendez-
vénysátor ingyenes biztosításával támogatta az Egyházközséget. A kellemetlenségekért elnézést kérünk. –szerk.
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Szegedi János

üvegező

- üvegezés, tükrözés, hőszigetelő üvegek készítése
- csiszolt polcok, asztallapok, üveg térelválasztók, zuhanykabinok,

vitrinek és akváriumok készítése
- egyedi igények alapján

-biztosításra is
- műanyag nyílászárók, redőnyök beépítése és javítása

- Mikepércs területén ingyenes kiszállás, árajánlat készítés
- hétvégén is

Cím: Mikepércs, Orosz István utca 18.
Tel.: 06 70/384-4613

Eladó 2 db szekrénysor (4 elemesek), 
fotelek, heverők (egyszemélyesek, 
ágyneműtartósak), régi típusú kony-
haszekrény mosogatóval, vezetékes és 
palackos gáztűzhelyek, keverőtárcsás 
mosógépek, felnőtt wc magasító, 
középszőnyegek, 20 l-es mikrohul-
lámú sütő.
Érd.: 52/398-425, 30/364-5244.

ELADÓ Mikepércsen a Homok utca 
3 szám alatt 1 db kiságy, 1 db utazó 
kiságy, 1 db babahordozó, 1 db magas 
gyerekkocsi és 1 db összecsukhatós 
kocsi. Érdeklődni: 06 70/563-4422

Mikepércs Nap utcán építésre alkalmas 
telek eladó.
Területe 150 kodrát. Érd.: 30/649-7680.

Eladó Tena Plus large tépőzáras 
és Tena Pants nadrágos felnőtt 
pelenkák(csípő méret:100-135 cm-
ig). Gyermek hálós, összecsukható 
járóka, valamint gyári fém, háromál-
lású hinta.
Érdeklődni: 06 52/398-425 vagy 06 
30/364-5244-es telefonszámon.

Június 25-től augusztus végéig 
őszibarack kapható. Érd.: Jókai u. 15.

ELADÓ   Hat fiókos Zanussi fagyasz-
tószekrény 20.000 Ft-ért és kétszer 
használt rotációs kapa 50.000 Ft-ért.
Érdeklődni: Mikepércs, Petőfi utca 24. 
vagy 06 20/367-837

Eladó 1 db tok nélküli parkettás 
ajtószárny, 2 db gázpalack és tok 
nélküli műanyagablakok, tok nélküli 
műanyag ajtólapok. Érd.: 52/398-425,
30/364-5244.

Esztergályos, lakatos, hegesztő, 
gépjavító munkákat vállalok rövid 
határidővel. Érd.: 30/904-3306.

Eladó: nagyméretű tengeri morzsoló, 
220 V-os tengeri daráló, MDM 2-es 
rotakapa, szecskavágó, répadaráló, 
campingkerékpár, betonkeverő, 220-
as, 2,2 KW-os, 1500-as fordulatú vil-
lanymotor, szovjet 220 V-os vízszi-
vattyú, 30 lóerős 3-as kistraktor.
Érd.: 30/282-1274.

TÁJÉKOZTATÁS! 

Azoknak a fogyasztóknak, akik 
gyógynövényekből készült, vegyszermen-
tes készítmények iránt érdeklődnek, a 
kanadai Akuna Társaság régióvezetőjeként 
kedvezményes vásárlási lehetőséggel, 
hét éves tapasztalattal, teljeskörű infor-
mációval segítek termékei hozzájutásához. 
Korrekt ajánlással,
Kiss Lászlóné. Tel.: 30/239-4900.

Mikepércs, Irinyi utca 3. szám alatt 
1391 négyzetméteres telek eladó. 
Vállalkozás, ikerház építése lehet-
séges. A telek megosztható 810-
580 négyzetméter arányban.
Érdeklődni: 06 30/418-0899

Veszelovszki Edit okleveles 
gyógymasszőr vagyok több éves gya-
korlattal. Továbbra is várom régi és új 
vendégeimet otthonomban a Petőfi 
u. 29 szám alatt. (Szükség szerint 
házhoz is megyek) Korrekt áron 
vállalok: hát, láb, talp, arc, mézes és 
teljes testes gyógymasszázst. Kortól 
függetlenül bárki jöhet, aki szeretne 
kikapcsolódni, felfrissülni és szeretné 
egészségesebbé tenni az életét.
IDŐPONT EGYEZTETÉS: 
70/332-8803

Háztartási és ipari varrógépek javí-
tása garanciával 3500.- Ft-tól!
Szervizelt táskavarrógépek eladók.
Érd.: Dandé István, Mp. Dózsa Gy. u. 18. 
Tel.: 52/387-384, 20/929-2710

KERES - KÍNÁL

Kerékpárok, tárcsás mosógép, vízszi-
vattyúk eladók. Tel.: 52/398-793, 
30/904-3306

Kedves Szülők!
Gyermekszerető, megbízható, 
felelősségteljes lány vagyok, ru-

galmas időbeosztással. 
G Y E R M E K F E LÜ G Y E L E T E T 

vállalok!
Hívjanak bizalommal!

MIKE VIKTÓRIA
Tel.: 06 30/655-6657
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ELADÓ 2 db közép méretű gobelin 
kép. Érdeklődni: 06 70/591-6362 vagy 
06 30/443-5453

Termelői méz kapható!

Akácméz 2400.- Ft/kg, 1400.- Ft/0,5 kg;
Propoliszos akácméz 2400.- Ft/0,5 kg;
Hársméz 2000.- Ft/kg; 1200.- Ft/0,5 kg
Erdei mézharmat 2000.- Ft/kg, 
1200.- Ft/0,5 kg
Propoliszos erdei mézharmat 
2000.- Ft/0,5 kg
Vegyes virágméz 1400.- Ft/kg, 800.- 
Ft/0,5 kg
Propoliszos vegyes virágméz 
1200.- Ft/0,5 kg
Szárított virágpor 1200.- Ft/0,3 kg
Propolisz csepp 1200.- Ft/30 ml

Folyamatosan kaphatók!
Tóth Méhészet Mikepércs, Orosz I. u. 
9. (a Cooppal szemben a zugban)
Tel.: 30/336-4828, 30/329-7527

Régi tégla kicsi és nagy (kb. 200 db.) 
illetve 2 fajta cserép olcsón eladó! 
Körülbelül 300 db vályog ingyen  
elvihető! Érd.: 30/214-3732

Nyári vásár a 
MELANI ÜZLETHÁZBAN!

30%- 40%-os leértékelést tartunk a 
nyári árukból a készlet erejéig.

Folyamatosan érkeznek a tanszerek, 
füzetcsomagok, táskák, tolltartók, 
tornazsákok és kiegészítő kellékek az 

iskolakezdésre.
Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig
                          Sz: 8-12-ig

Mikepércs, Vénszőlőskert 5. dűlőben 
1300 m2-es kertem eladom.
Fúrott kút, házfennmaradási engedély, 
áram van. Tel.: 30/700-2330

Kerékpár külső és belső gumik,
tengelyek, felnik és minden más

kerékpáralkatrész kapható.

M.I.Z. Kft. Petőfi u. 74. Tel.: 
52/398-693

Eladó! 
Jó állapotban lévő franciaágy 20.000.- 
Ft, két tálcás mosogató szekrénnyel 
10.000.- Ft, háromtálcás mosogató áll-
vánnyal (nagyüzemi) 10.000.- Ft, férfi 
mountain bike bicikli 10.000.- Ft. 
Tel: 70/501-6439

Építészmérnök családi házak engedé-
lyezési és kiviteli tervek precíz elkészí-
tését vállalja látványtervekkel, pontos 
határidővel. Hívjon bizalommal!
Érdeklődni: 06 20/269-9155

Energiatanúsítvány kiállítása rövid 
határidőn belül, olcsón.
Tel.: 06 30/429-9064

Eladó Mikepércs, Hold u. 15. szám alatti 
2 szobás, konyha+ előszobás családi 
ház melléképületekkel 1221 m2 telken. 
Irányár: 5,5 m Ft. Érd.: Hold u. 23.
Rácz Istvánné, 52/398-968.

KERES - KÍNÁL

   
TRAFIK A SZILÁGYI AUTÓKERESKEDÉSNÉL

NYITVA A HÉT MINDEN NAPJÁN!

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a Szilágyi Autókereskedés mellett ismét meg-
nyílt a Trafik. Emellett a Petőfi u. 66. szám alatti buszmegállónál lévő trafik is üzemel.

Kínálatunkból: 
Dohánytermékekhez kapcsolódó kiegészítők; 

Egervidéki Borkombinátok borai pl.: Olaszrizling, Ostorosi borfajták;
 Kávéink: eszpresszó, hosszúkávé, cappuccino, caffé latte;
Üdítők, rövid italok, dobozos sörök nagy választékban.

Nyitva: 
Hétfő-Péntek: 6.00-20.00 óráig, 

Szombat: 8.00-20.00 óráig; Vasárnap: 8.00-18.00 óráig.

Alig használt vesszőgarnitúra, an-
tik jellegű kerek asztal, használt 
étkezőasztal, használt kályhák és 
rózsaszín leanderek olcsón eladók.
Érdeklődni: Mikepércs, Dózsa György 
utca 32. vagy 06 52/398-195

FRISSÍTŐ MASSZÁZS 
Kellemes kikapcsolódás, mely 
elősegíti a  relaxációt, jobb alvást biz-
tosít, enyhíti a  stressz hatásait, oldja a 
feszültséget, ellazítja a görcsös izmo-
kat és javítja a bőr állapotát. Időpont 
egyeztetés: Mike Viktória, 30/655-
6657 

ELADÓ
ágyneműtartó 5.000 Ft, polcos-fiókos 
szekrény 5.000 Ft, vállfás-polcos 
ruhásszekrény 8.000 Ft,egyszemélyes
heverő  10.000 Ft, ki-
húzhatós gyerek heverő 5.000 Ft,
gyerek roller 3.000 Ft, fiú gyerek kerék-
pár 4.000 Ft levehető pótkerekes gyerek 
kerékpár 5.000 Ft, felnőtt, női Csepel 
kerékpár 10.000 Ft. Érdeklődni csak 
este 18 óra után a 06 52/398-968-as 
telefonszámon.

Hűtőgépek javítása, felújí-
tott hűtőgépek, Lehel, Zanussi 
hűtőszekrények fagyasztószekré-
nyek és fagyasztóládák értékesítése 
garanciával. Mikepércs, Petőfi u. 19.

Tel.: 52/398-405, 06-20/9648222
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KÖZLEMÉNY

Hirdetés:

A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését:
Egész oldal terjedelemben: 10.000 Ft

Féloldal terjedelemben: 5.000 Ft
Negyedoldal terjedelemben: 3.000 Ft

Apróhirdetés karakterszámtól függően: 300-400 Ft
Apróhirdetés keretes: 300-400 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.

Lapzárta: 2014. augusztus 25. hétfő

RENDŐRI FOGADÓÓRA

Augusztus  6-án 15-17 óráig és augusztus 19-én 13-15 óráig a körzeti megbízotti irodában 
(Mikepércs,Óvoda u. 3.). 

Fogadóórát tart: Tóth János főtörzsőrmester körzeti megbízott (Tel.: 70/450-7946)
 és Nemes Attila főtörzsőrmester körzeti megbízott (Tel.: 70/450-7945).

0-24 óráig hívható ügyeleti telefonszámok: 
30/339-7338 (Hosszúpályi rendőrörs mobil), 107, 112.

A PÉRCSI TELEVÍZIÓ AUGUSZTUSI ADÁSÁBAN 
A MIKEPÉRCSI NYÁRI ESTÉK ESEMÉNYEIT TEKINTHETIK MEG A KEDVES NÉZŐK:

Összefoglaló a Mikepércsi Nyári Esték programjairól, koncertjeiről, előadásairól, főzéseiről

 Ludas Matyi előadás (teljes verzió)

 István, a király rockopera (teljes verzió)

Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes fellépése (teljes verzió)

Magna Cum Laude (teljes verzió)

KÖZLEMÉNY A HULLADÉKÜRÍTÉSI DÍJ BESZEDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
Mikepércs Község Önkormányzata hulladékürítési díj beszedését végzi 

2014. augusztus 2-án és 9-én 8.00-10.00 óra között, illetve augusztus 8-án és 15-én 17.00-18.00 óra közötti 
időpontban a Közösségi Házban. (Petőfi u. 67. sz. alatt, a Posta melletti épületben). 

A hulladékürítési díj beszedését Szakácsné Pápai Lenke végzi.
FIGYELEM! Szakácsné Pápai Lenke nevében vagy helyett senki más nem szedi a díjat Mikepércsen!
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MIKEPÉRCSI NYÁRI ESTÉK 2014

www.mikepercs.hu                                                     www. facebook.com/Mikepércs Község




