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Kedves Olvasó!
Ön a Mikepércsi Tükör első, havonta megjelenő lapszámát 
tartja kezében, amely megújult külsővel és színes tar-
talommal kíván hiteles, naprakész információkkal szol-
gálni korosztálytól függetlenül minden itt élőnek. 
A változást, ha úgy tetszik a továbblépést indokolta  
településünk növekvő  lélekszáma,  bővülő intézményei, 
aktív civil közössége, a társadalmi kezdeményezések 
növekvő száma, amely aktívabb, naprakészebb infor-
mációáramlást igényel a fenntartó önkormányzattól.

A Mikepércsi Tükör 2014 decemberéig – kísérleti jelleggel – ha-
vonta jelentkezik, feldolgozva a közelmúlt eseményeit, kitekin-
téssel a következő hónapra is. Az újság részévé válik a Böngésző, 
az intézmények híreivel és természetesen a hirdetésekkel. 
Az újság mellett szintén havi rendszerességgel jelentkezik majd a 
mikepércsi televízió, a Pércsi Tv, melynek tudósításait, riportjait 
már az önkormányzat Facebook oldalán is követhetik a kábeltv-
vel nem rendelkezők. Újdonság, hogy a tudósítások a rögzítést 
követően egy-két héten belül már követhetővé válnak a közös-
ségi hálón.  A megújuló Pércsi Tv tartogat egyéb meglepetéseket, 
többek között minden hónapban válogatni fogunk az elmúlt 12 
év archív felvételeiből, újra láthatjuk a nyári fesztivál koncertjeit, a 
színházi előadásokat, átélhetjük a falunapok hangulatát.  
Már ejtettünk pár szót önkormányzatunk Facebookon megtalál-
ható Mikepércs Község nevű oldaláról, amelyet már több mint 
500-an követnek, a leggyorsabban értesülve a fontos önkor-
mányzati, óvodai, iskolai, civil eseményekről. Mivel manapság a 
Facebook nyújtja a leggyorsabb információáramlást, a jövőben 
minden esetben ezt a csatornát fogjuk használni a naprakész 
tájékoztatáshoz, ezért aki teheti, csatlakozzon hozzánk!

Aki nem él a közösségi háló adta lehetőségekkel, de rendelkezik 
Internet hozzáféréssel, minden aktuális felhívást, közleményt 
elolvashat a www. mikepercs.hu oldalon, ahol hozzáférhetővé 
tesszük a Mikepércsi Tükör számait, a Pércsi Tv adásait, vala-
mint az összes intézményi, önkormányzati, közösségi esemény 
fotóit is.
Végül felhívjuk a figyelmet, hogy a nyári fesztivál programjairól a 
mikepércsi médiából tájékozódhatnak, különösen a Mikepércsi 
Tükör e havi és az augusztusi számaiból, valamint községünk 
Facebook oldaláról. Mindenkinek kellemes nyarat kívánok!

                                                                        Tímár Zoltán
                                                                         polgármester

www.mikepercs.hu

www.facebook.com

Köszöntő



Idén nyáron immár nyolcadik alkalommal várhatjuk nagy izgalommal a nyári hétvégék nyúj-
totta kikapcsolódási lehetőségeket településünkön. Mikepércs Község Önkormányzata ismét 
megrendezi  rendezvénysorozatát, a Mikepércsi Nyári Esték  elnevezésű fesztivált. A Nemzeti 
Kulturális Alap Igazgatóságától pályázaton 3 millió forintot nyertünk ennek megvalósítására. 
A lebonyolításhoz szükséges színpadi hangosítási és fénytechnikai eszközök beszerzését 1mil-
ló forinttal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatta. A programok célja, 
hogy a községben, illetve a környező településeken élők számára a nagyvárosok megszokott, 
„instant” szórakozási lehetőségei mellett igényes, hangulatos, hagyományőrző programokat 
kínáljon minden korosztály számára.

Aki szereti a magyaros ízeket és a látványsütéseket, szinte máris érzi orrában az üstben készült 
étkek  illatát, feltétlenül sétáljon a Főtérre július 05-én! Az első „korzónapon”, a „Betyár-napon” 
a finomságok mellett a következő programok várják:

JÚLIUS 5. szombat

10.00 óra meseelőadás a Művelődési Házban. A „Ludas Matyi” című darabot a Budapesti 
Utcaszínház színészei játsszák el, előadás után pedig minden gyermek az Önkormányzat ven-
dége egy hűsítő fagyira. 

15.00 – 20.00 óráig főzőversenyen mutatja be az előzetesen regisztrált 8-10 csapat 
főzőtudományát,  akik „bakonyi betyárlevest”, „betyárgulyást”, illetve „betyár zöldbablevest” 
készítenek. Kóstolójegyet 400 Ft-os egységáron vásárolhatnak a téren. 

18.30 – 20.00 óra között mikepércsi gyermekek műsorát láthatja a közönség. Ezen a progra-
mon a diákok versekkel, country- és twist táncokkal szórakoztatják a főtérre érkezőket, a művészeti 
iskolások pedig filmzene részletet, népdalokat adnak elő. 

20.30 órakor, a főzőverseny eredményhirdetése.

21.00 órától az Orion együttesé a főszerep, no és persze az Öné, kedves Olvasó, aki éjszakába 
nyúlóan élvezheti az utcabál pezsdítő hangulatát.

Az előző évek hagyományai szerint, ezen a napon is felállítjuk a kizárólag magyar termékeket fel-
használó „Csak a magyar …” pavilont, ahol halas ételek –halászlé és sült hal – várják az éhes vendégeket. 

Ha az Ön ereiben hajdú-vér csörgedez, vagy csak érdekli, hogyan mulat a hajdú: a Főtéren a 
helye július 19-én. A „Hajdú Hagyományőrző napon” a történelemé a főszerep. 

JÚLIUS 19. szombat 
10.00 órától az „Óz a nagy varázsló” meseelőadást tekinthetik meg a Művelődési Házban a Bu-
dapesti Utcaszínház előadásában. A darab után a Mikepércsi Önkormányzat ajándék fagyival ked-
veskedik a kicsiknek.

17.30 órakor „Hajdú történelem” kiállítás és előadás veszi kezdetét a Művelődési Házban a 
hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum tárlatával és történészével.

Mikepércsi Nyári Esték  

Mikepércsi Nyári Esték



19.00 órai kezdettel az országosan elismert hírű, néphagyományainkat ápoló Főnix Gyermek- 
és Ifjúsági Néptáncegyüttes műsorát élvezhetik az érdeklődők. 

19.30 órától hajdú és egyéb néphagyományőrző csoportok látványos bemutatóit tekinthetik 
meg a téren. 

19.45 – 20.45 óra között az 1993-ban,  magyar néphagyományok iránt elkötelezett 
népzenészekből alakult Szeredás együttes lemezbemutató koncertje teszi feledhetetlenné a 
szombat estét. 

21.00 órakor áll színpadra a Derecskei Zene Theátrum társulata, akik az István, a király 
rockoperát hozzák el Mikepércsre. 

A nap folyamán a „Csak a magyar …” pavilonban magyar birkából birkagulyást és pörköltöt 
készítenek pirított tarhonyával, két üstben.

A legnagyobb fesztiválrajongók nem hiányozhatnak a térről július 25-én! A „Mikepércsi 
Nyári Esték” programsorozat történetében biztosan emlékezetes marad ez a péntek este. 
Koncertre koncert!

JÚLIUS 25. péntek

19.30 órakor a PG Csoport érkezik településünkre, hiszen nem múlhat el fesztivál a PG 
nélkül. 

21.00 órakor az országos népszerűségnek örvendő Magna Cum Laude ad koncertet Mikepércs 
Főterén. A két arany és egy platina lemezzel büszkélkedő együttes neve, illetve a Vidéki sanzon, 
Színezd újra, valamint a Pálinkadal című zeneszámok ismerősen csengnek a „pop-mulatós” 
stílust kedvelők számára.

A vidám szórakozás jegyében telik július 26-a, amikor is a nagyváradi színtársulat dolgoztatja 
meg a rekeszizmokat. 

JÚLIUS 26. szombat 

20.30 órai kezdettel színházi előadást tekinthetnek meg „Kutyakaparó, avagy nótás farsangolás 
időben és térben” címmel a Nagyváradi MM Pódium- Színház előadásában, mely komédia egyetlen 
mondatba sűrítve a következőképpen fogalmazható meg:
„Vidámság a betyárvilágtól napjainkig a délibábos Hortobágyon, Petőfi, Zilahi, Nóti életképekre 
és farsangi mókázásokra alapozva.”

És ezzel nincs vége! Augusztusban is színvonalas eseményekkel várjuk Önt és kedves Családját, 
Ismerőseit a Főtérre! A részletes programokról a következő Mikepércsi Tükörben tájékozódhat. 
(A programváltoztatás jogát fenntartjuk.)

                                                                                                                                                           Sápi Ildikó

Mikepércsi Nyári Esték Mikepércsi Nyári Esték



Önkormányzati Hírek

A focipálya felújítása

Önkormányzatunk 15 millió forintot nyert belügyminisztériumi keretből 
a focipálya felújítására, az öltöző bővítésére. E régóta aktuális beruházás 
várhatóan ősszel kezdődik, így nem befolyásolja az idei falunap megren-
dezését a már megszokott helyszínen.  A megyéből mindössze három 
pályázat nyert, melyek közül a mikepércsi az egyik. Önkormányzatunk 
már három éve folyamatosan pályázott erre a lehetőségre, ezért örömteli, 
hogy ebben az évben a szűkös forrás ellenére sikerült nyerni. Jelenleg az öltöző bővítésének tervezése zajlik. A focipálya földcseréje során felesle-
gessé váló földet az óvoda és bölcsőde udvara mélyen fekvő részeinek 
feltöltésére használjuk majd.

A gyűjtőút fejlesztése

Az Óvoda utcát, a központi teret és az Orosz István utcát a buszfordulóig 
magában foglaló beruházás közbeszerzési eljárása jelenleg is zajlik, 
várhatóan augusztusban adható át a munkaterület a nyertes pályázónak. A 
több mint 280 milliós fejlesztés magában foglalja az erős-és gyengeáramú 
vezetékek föld alá helyezését, a csapadékelvezető rendszer kiépítését, az 
út és a járda felületének megerősítését. A villanyoszlopok helyett kande-
láberek kerülnek kihelyezésre, valamint padok és szemétgyűjtő edények 
teszik komfortosabbá az érintett útszakaszokat. Az utcák be- és kihaj-
tási íve átalakul, minden kapubejárót egységesítünk. A buszfordulót is 
korszerűsítjük, új buszmegálló épül. A beruházás munkálatai ideiglenes, 
részleges útlezárásokkal járnak majd, melyhez forgalomtechnikai terv 
készül. A várható kellemetlenségekről mindenkit írásban értesítünk.

Az ivóvíz minőségét javító rendszer kiépítése

A másfél milliárdos összköltségű, 5 településen zajló, uniós forrásból tá-
mogatott ivóvízminőség javító program a tervek szerint halad, jelenleg 
már zajlik a 3. kút fúrása az új óvoda és bölcsőde mögötti területen. Ez a 
kút fogja biztosítani az ivóvizet az egyre növekvő számú lakosság részére, 
bár lehet, hogy valójában csak 10 év múlva lesz rá ténylegesen szükség. Az ivóvíz vezetékeinek cseréje szakaszosan és részlegesen történik majd,

 mely – a csatornázáshoz hasonlóan -  útlezárásokkal jár.  A forgalmi
 akadályokról írásban értesítjük az érintetteket.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Mikepércsen 2014. április 22-én üzembe helyeztük a Honvédelmi Minisztérium cége által gyártott hálózati ivóvíz utótisztító és 
vízkiadó berendezést (kék konténer). A konténer helye:  Mikepércs, Sport utca – 2. sz. víztermelő kút melletti terület  (buszforduló melletti terület)
Vízvételezés időpontjai:
Hétfőtől- péntekig: délelőtt 7.00-10.00, délután 16.00-19.00
Szombattól-vasárnapig: délelőtt 8.00-11.00
A vízkiadó berendezés (konténer) felváltja a lajtos kocsi vízszolgáltatást, és az átmeneti ivóvíz-biztosítást szolgálja mindaddig, amíg az Önkormányzat 
beruházásában, az Európai Uniós támogatással megvalósuló ivóvízminőség-javító program be nem fejeződik.
Az esetlegesen felmerülő problémákkal kapcsolatban forduljanak az Önkormányzat, illetve a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. munkatársaihoz.
Megértésüket köszönjük!
                                                                                                                  Mikepércs Község Önkormányzata és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

Önkormányzatunk határozott kérésének megfelelően a Hajdú-Bihar Önkormányzatok Vízmű Zrt. laboratóriuma folyamatosan végzi ivóvizünk vizsgálatát. A 
legutóbbi időszakban kapott eredményeket az alábbiakban tesszük közzé. 
                                             2014. 06.12-én     8,7 mikrogramm/liter
A mikepércsi víz egészséges, emberi fogyasztásra alkalmas, ennek ellenére míg az ÁNTSZ határozata érvényben van, továbbra is biztosítjuk a vízvételi 
lehetőséget és intézményeinkben (óvoda, iskola) a gyermekeink részére a palackozott ásványvizet. A további eredményekről folyamatosan tájékoztatjuk a 
mikepércsi polgárokat.

Közlemény



Önkormányzati Hírek

Bicikliút

A kivitelezői szerződést aláírtuk, a munkaterületet átadtuk a vál-
lalkozónak a két település  közigazgatási területén.  A tervek szerint 35 
fát kellene kivágni, de ehhez sem Mikepércs, sem a közútkezelő nem 
járult hozzá, ezért szakemberekkel együtt újra felmértük a területet, 
ennek eredményeként csupán öt olyan fát találtunk, melyeknek kivágá-
sa elkerülhetetlen. A Mikepércset Debrecennel összekötő kerékpárút 
munkálatai a debreceni városháza illetékesének tájékoztatása szerint 8 
hónapot vesznek igénybe. Önkormányzatunk kérte a kivitelezőt, hogy 
az időközönként nehézséget okozó belvízre tekintettel tervezze át a 
beruházás néhány elemét, hogy az ne akadályozza a kerékpárút használatát.

Óvoda és bölcsőde beruházás

Megkezdődött az új óvoda és bölcsőde hideg burkolatainak lerakása a 
külső és a belső terekben. Folyamatban van a berendezési tárgyak beszer-
zése. Az épületek megkapták a hőszigetelést, valamint a külső díszítő elemek 
felhelyezése is megtörtént, már csak a festési munkálatok vannak hátra. A

 fűtés és a napkollektorok gépészeti munkái is a végéhez közelednek.
Két hétig lehetett jelentkezni a szeptemberben induló bölcsődei ellátásra, 
melynek eredményeként a férőhelyek 80 %-át betöltöttük, de várunk még

 jelentkezőket, akár a szomszédos településekről is. A beiratkozók nagy 
száma miatt várhatóan három bölcsődei csoport indítására van lehetőség.
Önkormányzatunk pályázatot írt ki a bölcsődevezetői állás betöltésére, 
melyre még várjuk a jelentkezőket.
Az új óvodai csoportszobákat is gyerekzsivaj tölti be szeptembertől, hiszen 
a régi és az új helyen 3-3 csoportszobában kezdődhet meg a nevelési év.

 
Ingyenes étkeztetés 2014 nyarán is

Mikepércs Község Önkormányzata idén nyáron is ingyen biztosítja az  ét-
keztetést azon 0-14 év közötti gyermekek számára, akik rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülnek, míg a 14 és 25 év közötti fiatalok 
részére 220 Ft kedvezményes áron érhető el a napi egyszeri meleg étkezés.
Azok, akik nem részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben, 285 Ft-ért 
vehetik igénybe az étkeztetést a 2014. június 16. és augusztus 29. közötti 
időszakban. Az étkezőből az ebédeket munkanapokon 12.00 és 13.00 óra 
között lehet elvinni, de lehetőség van a helyben fogyasztásra is.
A térítési díjakat július 2. és 3., illetve augusztus 1. és 4. napokon lehet be-
fizetni az Óvoda utcai iskolaépület portáján. 

                                                                                                                   

Tímár Zoltán 
                                                                                                                         polgármester

Önkormányzati Hírek
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Gyógyszertári gondok

Bizonyára sokaknak okoz gondot a gyógyszerek kiváltása 
Mikepércsen, miután elhunyt Kunné dr. Pető Ilona Kata-
lin gyógyszerész asszony, aki saját vállalkozást üzemeltetett 
településünkön. A halálesetet követően bezárt a település egy-
etlen gyógyszertára. A patika üzemeltetéséhez szükséges sze-
mélyi jog a gyógyszerész asszony halálával ugyan megszűnt, 
ám ez nem jelenti a gyógyszertár működési engedélyének 
visszavonását is. Ameddig azonban a működési jog nem kerül 
visszavonásra, új gyógyszertár nyitását nem engedélyezi a ha-
táskörrel bíró szervezet. Sajnálatosan ez olyan helyi ügy, amel-
lyel kapcsolatban az önkormányzat sem döntési pozícióban 
nincs, sem beavatkozási vagy befolyásolási lehetőséggel nem 
rendelkezik.
A gyógyszertárak üzemeltetésére, működtetésére, engedé-
lyezésre az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) ren-
delkezik

 
hatáskörrel. Az engedélyezéssel és működtetéssel 

kapcsolatos szabályokat a 2006. évi XCVIII. törvény tar-
talmazza. A törvény 49. §-a kimondja, hogy gyógyszertár 
létesítését az egészségügyi államigazgatási szerv – az OTH – 
engedélyezi. Az OTH köteles kiírni a pályázatot, amit elbírál, 
illetve jogosult és köteles meghozni a döntést a települések bi-
ztonságos ellátása érdekében. Pályázatot kiírni azonban akkor 
lehet jelen

 

esetben, ha az elhunyt gyógyszerész közforgalmú 
gyógyszertárának a működési engedélyét visszavonták. Az 
országos tisztifőgyógyszerész tájékoztatása alapján ennek 
a működési engedélynek a visszavonása folyamatban van. 
Amint ez jogerősen megtörténik, az önkormányzat írásban 
kezdeményezi az OTH-nál a pályázat kiírását és sürgősségi 
lefolytatását.

 

Addig is a megyei tisztifőgyógyszerész lett vol-
na jogosult fiókgyógyszertár létrehozásával gondoskodni a 

település biztonságos gyógyszerellátásáról. Polgármester úr 
erről többször egyeztetett a megyei tisztifőgyógyszerésszel, aki 
többször tett ígéretet a helyzet rendezésére, de mindezidáig 
eredmények nélkül. 
Önkormányzatunk nem jogosult a pályázat kiválasztási 
folyamatában való részvételre, azt hivatalosan sürgetni sem tud-
ja, ennek ellenére állandó tájékoztatást kért és kér a hatóságok-
tól, annak érdekében, hogy minél hamarabb befejeződjön 
a folyamat, és minél előbb megoldódjon a patikahiányából 
adódó, sokaknak nehézséget okozó probléma Mikepércsen. 
Bízunk az országos tisztifőgyógyszerész és hivatalának gyor-
saságában, hogy belátják a jelenlegi helyzet tűrhetetlenségét.

                                                                              
Dr. Dászkál Tibor Ákos

                                                                                             jegyző

                                                                  
Foglalkoztassunk Rugalmasan! 

Mikepércs Község Önkormányzatánál jelenleg is folyamatban van az Európai Unió által támogatott „Munka és Magánélet 
Harmonizálása” című projekt.

A projekt megvalósítása során a rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések kerülnek kidolgozásra annak 
érdekében, hogy a rugalmas foglalkoztatási formák népszerűsítésén és ösztönzésén keresztül növekedjen a foglalkoztatás, 
valamint könnyebbé váljon a munka és a magánélet összehangolása a családok számára. Mindemellett a projekt célja, hogy 
olyan megoldási lehetőségeket dolgozzon ki a rugalmas foglalkoztatási formák helyi bevezetésére, mely mind a munkáltató, 
mind a munkavállaló részére számos előnyt jelent. A projekt keretén belül 2013. októbertől már számos díjmentes tanácsadás 
történt a helyi vállalkozások, intézmények és lakosság felé. Ezen díjmentes konzultációk a projekt szakmai tartalmának kidol-
gozásával párhuzamosan 2014. nyarától tovább folytatódnak.
A szervezett tanácsadói órák időpontjairól és aktuális témaköreiről előzetesen a településen  kihelyezett plakátokról, települ-
ésünk honlapjáról és Facebook oldaláról tájékozódhatnak. 
Továbbá díjmentes konzultációs tanácsadás igényelhető a meghirdetett időpontokon kívül az alábbi E-mail címen és telefon-
számon, ahol előzetes időpont egyeztetés alapján biztosítunk lehetőséget a konzultációra a rugalmas foglalkoztatási formákat 
érintő témákban mind a vállalkozások, intézmények mind a lakosság számára:

E-mail: munkaesmaganelet@gmail.com 
Tel.: 06 (70) 949-7444 

Projektünkkel az Ön lehetőségeit kívánjuk bővíteni!



Önkormányzati Hírek

Tímár Zoltán polgármester lesz a FIDESZ hivatalos polgármesterjelöltje 
a közelgő önkormányzati választáson

Az országban mindenhol befejeződtek a FIDESZ jelöltállításai az októberi önkormányzati választásra. 
E folyamat során először a párt helyi csoportjai választották ki a polgármester- és képviselőjelöltjeiket, akik a 
megyei választmány megerősítését követően váltak a FIDESZ hivatalos jelöltjeivé.

Mikepércsen a következő jelöltek indulhatnak a kormánypárt színeiben:

Tímár Zoltán polgármester              polgármesterjelölt
Kiss Sándorné képviselő              képviselőjelölt
Rácz Gabriella alpolgármester képviselőjelölt
Karácsony Antal   képviselőjelölt

RENDŐRI FOGADÓÓRA

Július 8-án 16-18 óráig és Július 22-én 10-12 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.

Önkormányzati Hírek

Idén kétszer szervezett Mikepércsen véradást 
a Magyar Vöröskereszt

Sok család érkezik határainkon túlról Mikepércsre, 
hogy a honosítási eljárás után megszerezhesse 
magyar állampolgárságát

Virágosítás a Főtéren



Az áprilisi parlamenti választáson a Mikepércset is magában foglaló 4-es számú választókerületben 
Dr. Vitányi István, a FIDESZ jelöltje kapta a legtöbb szavazatot, így 2014-től Ő képviselheti településünket 
az Országgyűlésben.

(Az országgyűlési választás előtt 
Dr. Vitányi Istvánnal készült inter-
jú a tavaly decemberi számunkban 
olvasható beszélgetés folytatása.)

Nem könnyű feladat az új válasz-
tókerület mind a 42 települé-
sével kapcsolatot tartani, ál-
lította képviselő úr, de nem is 
megoldhatatlan kihívás.

Ez a választókörzet csaknem a 
legtöbb települést tartalmaz-
za az országban, van ugyan, 
ahol százhetven település tar-
tozik egybe, a Dunántúlon, az 
Őrségben, az Ormánságban. Ott 
húsz-harminc ember lakik egy-egy 
településen, így az talán még nehe-
zebb feladat. Nos, én igyekszem az 
időmet úgy beosztani, hogy eljus-
sak mindenhova. Hétfőn-kedden, 
amikor Budapesten van a parla-
ment, akkor az összes lobbi-te-
vékenységemet elvégzem, hogy 
minél előbb tudjak hazajönni és a 
választókörzetet járni, az emberek-
kel beszélgetni. Szeretem a ma-
gam kezébe venni az ügyeket és 
lehetőség szerint helyben elintézni 
a dolgokat. Nem azt várom, hogy 
feltétlenül ide, az irodába jöjjenek 
be hozzám az emberek, inkább 
én járom a vidéket. Egy kicsit 
most a korábbi településeimmel 
“mostohán bánok”, inkább azokat a 
településeket járom, amelyek újak, 
többek között Mikepércset is nem 

egyszer meglátogattam az elmúlt 
időszakban. Pedig Mikepércs nem 
ismeretlen számomra, hiszen 
ügyvéd koromban, mikor rend-
szeresen bejártam Debrecenbe, 
mindig átmentem Mikepércsen is. 
Láttam, meg látom most is azt a 
hatalmas fejlődést, amit az utóbbi 
időben Mikepércs elért. Amióta 
tudom, hogy immár Mikepércs is 
a választókörzetemhez tartozik, 
igyekszem a rendezvényein, ha 
csak tehetem, részt venni. 

A polgármester úrral napi kapcso-
latban vagyok, telefonon, e-mailen. 
Személyesen, ha találkozunk, elég 
sűrűn, akkor Mikepércs gondját-
baját mindig meg szoktuk beszélni. 
Éppen ezért tisztában vagyok azzal, 
hogy Mikepércs milyen lendülete-
sen fejlődő település. Használhat-
nám azt a szót, hogy a leglendülete-
sebben fejlődő Hajdú-Bihar megyei 
“nem város” település. Ezt a szá-
mok is bizonyítják, hiszen Tímár 
Zoltán vezetése alatt - 2002 óta 

Beszélgetés Dr. Vitányi István országgyűlési képviselővel

Interjú



polgármester, akkor mintegy 3300-
an laktak Mikepércsen, mára már 
4700-an - szeretnek az emberek 
itt élni. Nagyon kevés az a Hajdú-
Bihari település, ahol növekszik a 
lakosságszám, inkább fordított a 
tendencia, a legtöbb helyen csök-
ken. Ezzel szemben Mikepércs 
egy nagyon dinamikusan fejlődő 
település. A nevében falu, illetőleg 
jogilag falu besorolásban van, 
de ténylegesen városiasan gon-
dolkodó, városiasan kinéző. Ha az 
ember a 47-esről, a főútról letér a 
Főtér felé, akkor láthatja, hogy mi-
lyen csinos és nem alaptalanul véli 
úgy, hogy errefelé rendben van-
nak a dolgok. Az a fejlődés, amit 
az utóbbi időben Mikepércs mu-
tatott, az szinte példátlan a válasz-
tókörzetben és ez nem kis részben 
köszönhető polgármester úrnak, aki 
igen agilis és célratörő, és természe-
tesen a korábbi képviselőnek. 
Megnéztem a választási eredmé-
nyeket is, kíváncsi voltam, hogy is 
szerepelt egy céltudatos település 
dinamikus polgármestere a válasz-
táson.   Mindennél nagyobb bi-
zonyíték az, hogy az utolsó ciklus-
ban már nem is volt ellenfele. 
Nyilván látták, hogy ez az ember 
itt jól teljesít, jól dolgozik, így már 
nem is mert, idézőjelben, kiállni 
ellene senki.

A körzetek polgármestereitől rend-
szeresen érdeklődöm, melyek az 
elképzeléseik, a terveik. Tímár 
Zoltán polgármester úrnak kifor-
rott elképzelése van településé-
nek fejlesztési távlatairól. Sokszor 
beszélgetünk erről, ismerem a ko-

rábbi eredményeket is, amit ed-
dig a falu elért, a már megvalósult 
beruházásokat. 

Mostanában a mikepércsiek egyik 
hőn óhajtott vágya kerül sokszor 
szóba, hogy megvalósuljon végre 
a kerékpárút Mikepércs és Deb-
recen között. Ez már egy elnyert 
pályázat, vagy most ahogy idegen 
szóval használjuk, projekt, úgy-
hogy már tényleg csak a megvaló-
sításra vár, hogy Debrecen és 
Mikepércs között bicikliút legyen. 
Annál is inkább, mert a település 
Debrecen felé terjeszkedik, úgy-
hogy ez mindenképpen indokolt, 
egészséges és biztonságos közle-
kedési lehetőség.  Ehhez kapcsoló-
dik a már emlegetett Nagyvárad-
Berettyóújfalu kerékpárút-tender. 
Ez egy harminc kilométeres sza-
kasz, ötmillió euro körüli összeget 
nyertünk. Az a célunk, hogy ez a 
kerékpárút tovább folytatódjon 
Tépe felé. Tépe meg Derecske között 
már készen van, Tépe és Mikepércs, 
Sárándot érintve, a következő ütem. 
Ha megcsináljuk, akkor Debrecen 
és Nagyvárad kerékpárral egyaránt 
biztonságosan megközelíthető lesz. 
Én úgy gondolom, hogy a mai fia-
talságnak szükséges, hogy többet 
mozogjon, de az idősebb generáció 
is egy-egy nosztalgia kerékpártúrára 
veheti magát, ha ez a kerékpárút 
megvalósul végre. 

Ami még,  ahogy a polgármester úr-
ral beszéltem, a mikepércsiek régi 
kívánsága, illetőleg a következő 
fontos beruházás az az új kiosz-
tású telkek becsatornázása lesz, 

feltétlen gyors megoldást igénylő 
probléma. Erre vonatkozóan is-
mereteim szerint a pályázatot már 
beadták, szerény eszközeimmel 
természetesen segítem, hogy nyer-
jen, és meg is fogja nyerni, rövide-
sen csatornázott lesz az a terület is. 
 
Egy-egy elért siker olyan, mint 
az elemnek az akkumulátorfeltöl-
tés. Egy-egy siker kapcsán min-
dig feltöltődik az ember, új erőre 
kap, és jöhetnek az újabb célok. Én 
úgy vagyok vele, hogy ez alatt a ti-
zennégy év alatt, amióta képviselő 
vagyok, volt ilyen is, olyan is ter-
mészetesen, de ha mérlegre teszem, 
akkor a sikerek túlsúlyban vannak. 
Ezek a sikerek adnak ahhoz erőt, 
hogy tovább folytassam. Nem 
fáradtam bele, nagyon szeretek az em-
berek gondjaival-bajaival foglalkozni.
Ügyvédként kisebb csoportok érde-
keit, most, mint képviselő, nagyobb 
csoport érdekeit képviselem, úgyhogy 
ez szolgálat, mert ugye a politikus, az 
szolgál, szolgálja a választópolgárokat, 
ez a szolgálat engem nem fárasztott 
el és valóban úgy érzem, hogy tudom 
folytatni. Bírom is, ha és amennyiben 
bizalmat kapok az elkövetkezendő 
időszakban.

(Az interjú harmadik, befejező 
részét a következő lapszámunkban 
olvashatják.)

Interjú Interjú



Tanévzáró ünnepség és ballagás a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában

A Hunyadi János Általános Iskolában június 14-én, szombaton lezárult 251 tanuló 
tanulmányi éve. 
43-an kaptak kitűnő bizonyítványt, az alsó tagozatos Hunyadi díjat Besenyei Virág 
4.b, a felső tagozatos Hunyadi díjat Besenyei Fruzsina 8.a osztályos tanuló vehette át.

A 19 ballagó 8. osztályos diák közül Fekete László több megyei szintű irodalmi 
és versmondó versenyen való eredményes szerepléséért vehetett át jutalmat. Szabó 
Richárd kiemelkedő tanulmányi eredményéért részesült könyvjutalomban. 

Medvés Bianka és Sajtos Bettina jó tanulmányi eredményéért, Borók Dóra, Kiss Ra-
mon, Pázmándi Balázs kiemelkedő közösségi munkájáért kapott oklevelet. 
Ezúton gratulálunk és további sok sikert, szép eredményeket kívánunk nekik!

2013/2014-es tanév ballagó 8.a osztályának névsora

Osztályfőnök: Pálinkás Antalné

Besenyei Fruzsina 
Borók Dóra 
Budai Bence Bertalan 
Dankó Lajos 
Fekete László 
Garai Roland 
Gyöngyösi Katalin 
Kiss Ramon Dániel 
Kovács Attila 
Medvés Bianka Erzsébet 
Nagy Alexandra Tünde 
Oláh Mihály 
Pázmándi Balázs 
Sági Szabolcs 
Sajtos Bettina 
Szabó István 
Szabó Richárd 
Szabó Sugárka Kata 
Szilágyi Levente

Iskolai hírek

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Nagyváradi u. 1. Tel.: 06-52/610-602, 

e-mail: hunyadi@mikepercs.hu, www.hunyadimikepercs.hu
Az általános iskola a nyári szünet ideje alatt július hónapban

 ügyeletet tart, minden szerdán 8-13 óráig.



Szünidő

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola kiemelkedő versenyered-
ményt elért tanulóinak rendezett jutalompartin sorversenyek, ügyes-
ségi játékok, mókás feladatok várták a legeredményesebb diákokat. A 
Gyermekekért Alapítvány jóvoltából 25 fő kapott ajándékot, akik Tímár 
Zoltán polgármester úr felajánlásából a “Büszkeségeink” tortát jóízűen 
fogyaszthatták el a nap végén. Gratulálunk a diákoknak és felkészítő 
pedagógusaiknak!

Jutalomparti

Rongyos ballagás

Iskolai hírek Iskolai hírek



A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola által megren-
dezett Varázsolvas megyei szépolvasó versenyen immár 7. 
alkalommal gyűltünk össze, hogy az alsós kisdiákok meg-
mérettessék magukat egy hangos olvasási versenyen.
Nagy öröm volt számunkra, hogy sok iskola elfogadta 
meghívásunkat. 15 település: Berettyóújfalu, Balmazújváros, 
Csökmő, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, 
Hajdúsámson, Komádi, Nádudvar, Nyíradony, Pocsaj, 
Püspökladány, Téglás, Vámospércs és Mikepércs
19 iskolájából 65 kisdiák érkezett hozzánk.
Köszönet a szülőknek, a felkészítő pedagógusoknak.

Az internet, facebookozás korában, az egymással már nagyrészt 
virtuális világban beszélgető fiataloknak egy ilyen verseny 
hívhatja fel a figyelmét az olvasás, a szép beszéd fontosságára.

Versenyünk lényegét 3 kulcsmondattal határoztuk meg:
Az első fontos tényező, hogy az olvasó értse, amit olvas.
A második, hogy megértesse azt a közönséggel.
A harmadik pedig, hogy mindezt természetesen, modo-
rosság nélkül tegye. A zsűri is ezeket a kritériumokat figyelte.

Az alábbi eredmények születtek a Mikepércsi Hunyadi János 
Általános Iskola tanulóitól:

3. osztály III. helyezett Diós Eszter
 Felkészítő tanár: Deleff Angéla

4. osztály II. helyezett Besenyei Virág
 Felkészítő tanár: Gulyás Erzsébet

Minden iskola, minden versenyzőjének gratulálunk az elért, 
szép eredményéhez!

                                                                                         

Fejérné Juhász Mónika
                                                                                                  igazgató

VII. Varázsolvas szépolvasó verseny

A művészeti iskola növendékei a 2014/2015-ös tanév 
II. félévében is több fellépésen, versenyen öregbítették 
az intézmény hírnevét. Kiemelkedő eredménnyel büsz-
kélkedhetnek a néptánc csoportos diákok, akik a 2014. 
május 25-én megrendezésre kerülő IV. Hajdúböszörmé-
nyi Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztiválon szerepeltek. 

A Csengettyű, illetve Csillagfürt Néptánccsoportok 
arany, míg a Csillagocskák ezüstminősítést szereztek. 
Felkészítő tanáruk: Török Gergely.
A művészeti iskola bizonyítványosztással egybekötött 
évzáró ünnepségére június 10-én délután 17.00 órakor 
a Művelődési Házban került sor. A furulya, zongora, 
néptánc illetve népi ének tanszakos tanulók színvonalas 
műsorral készültek, míg a grafikások alkotásait kiállítá-
son nézhették meg az érdeklődők. 

A tanévben nyújtott kiváló teljesítményéért 15 kisművész 
kapott jutalomkönyvet: Csintalan Ildikó, Csoma Dorina, 
Fehér Kincső, Jankó György, Kelemen Panna, Nagy Csaba, 
Rajna Eszter, Sitku Regina, Szabó Alexandra, Szakál 
Csenge, Szűcs Kitti, Tengyel Dániel, Török Richárd, Vas 
Csaba Zalán, Virág Petra

Az évzáróról készült felvételt megtekinthetik a Pércsi 
Televízióban.

A Béres András Alapfokú Művészeti Iskola életéből

BÉRES ANDRÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Nagyváradi u. 1. Tel.: 52/610-602, e-mail: beresaalapfoku@gmail.com

A művészeti iskola júliusi programjai:
A művészeti iskola tanulói részt vesznek a július 5-iMikepércsi Nyári Esték 

megnyitóján.
Nyári ügyeletet minden szerdán 8.00-13.00 óráig tartunk.

Az intézményről szóló dokumentumokat, tájékoztatásokat megtalálják az 
önkormányzat honlapján (www.mikepercs.hu) az Intézményeink menüpont 
alatt, képeket láthatnak az önkormányzat által indított facebook-os oldalon 
(Mikepércs Község), illetve a teljes képtárat, valamint videókat az iskola 

irodájában (Nagyváradi u. 1.) is megtekinthetik.
Ezen kívül elindítottunk egy blogot, melyre az intézményi dokumentumok, 

tudnivalók és képek kerülnek majd fel. 
Kérünk minden érdeklődőt, a következő helyen keressen minket: 

beresandrasiskola.blogspot.hu 

Iskolai hírek



Nyílt nappal egybekötött gyermeknap az óvodában

A Csodavár Óvodában 2014. június 13-án tartották a nyílt 
nappal egybekötött gyermeknapot, ahol a kicsik mellett szü- 
leiknek is élménydús délelőttben lehetett részük. Az óvoda 
sikeresen pályázott a Magor Magyarjai Hagyományőrző 
Kulturális Közhasznú Egyesület által kiírt “Népi Játékok 
Fesztiválja Óvodákban” programra, melynek köszönhetően a szervezők 36 féle nagyméretű és 40 kisméretű fajátékkal 
érkeztek Mikepércsre. A játékok szállítása,  összeszerelése, 
animátorok tiszteletdíja, a gyerekek ajándéka, alapanyagok

 körülbelül 525 ezer Ft költséget jelentett volna, azonban 
az óvodának csupán a pályázat önerejét kellett alapítványi

 pénzből (Gyermekekért Alapítvány) finanszírozni 700 Ft/ 
személy kedvezményes áron.

A hagyományőrző kézzel hajtott fa körhinta mellett többek 
között sárkányűző, patkódobó, koronázó, kardozó, vadászó 
ügyességi és egyéb történelmi, logikai játék szórakoztatta a kicsiket és családtagjaikat, akiket ebédre szabad tűzön készült borjúpörkölttel vártak az óvoda munkatársai. Papp Fruzsina 
szülei ajándékfagyival lepték meg a résztvevőket.

 Minden gyermek hazavihetett egy ajándék fa medált, amely 
örök emléke a remek hangulatú nyílt napnak.

“Föld hete” programsorozat az óvodában
 A Csodavár Óvodában nagy hangsúlyt fektet-
nek az egészség-, illetve környezettudatos magatartás 
kialakítására. Az óvodapedagógusok elkötelezett célja, 
hogy a mindennapi tevékenységek mellett plusz is-
mereteket nyújtsanak a gyermekeknek környezetünk 
tudatos védelméről, az egészséges életmódról és ezek 
összefüggéseiről. A helyes táplálkozásról, a mozgás 
fontosságáról és természetünk megóvásáról szólt a 
“Föld hete” témahét az oviban.

 “Az én Földem” című rajzpályázattal vette kezde-
tét a programsorozat április 14-én, majd a hagyományos 
“1 virág-1 gyerek” akció keretében mindenki kiültethette 
növényét az intézmény udvarára. A virágosítást interak-
tív előadás követte, ahol Tompeti és barátai adtak műsort 
a kicsiknek. Az Egészségnapon a mozgás fontosságára 
is felhívták a figyelmet az óvónők, rendőri és polgárőri 
segítséggel a kicsik a faluban futottak. Az egészséges 
életmód másik fontos eleme a helyes táplálkozás, ezért 
a program zárónapján maguk készítette salátákat és 
egészséges ételeket fogyasztottak az ovisok.

 A programsorozat a Generali a Biztonságért Ala-
pítvány által kiírt pályázat részekén került megrendezésre.

                                                                              Sápi Ildikó

Iskolai hírek Óvodai hírek



Lezárult a 2013/2014-es nevelési év

Ballagó nagycsoportosaink:

Katica csoport

Balogh János
Czeglédi Kitti
Cseke Petra
Csurja Zója
Éder Sámuel
Jankó Mihály Zoltán
Juhász Konrád
Kelemen Zsófia
Kovács Petra Emese
Krankovics Fanni
Molnár Kinga
Nagy Nikolett
Pottondi Viktória
Seprényi Lajos
Széles Réka Andrea
Tóth Cintia
Veszelovszki Lili

Óvónők: Rácz Gabriella, Varga Beáta
Dajka: Csekéné Papp Gyöngyi
Pedagógiai asszisztens: Kiss Sándorné

Nyuszi csoport:

Antal Sára
Balogh Szabolcs
Gyöngyösi Endre
Gyöngyösi Zoltán
Hekler Áron
Horváth Dániel
Jenei Csenge
Kapdos Kristóf
Kálmán Panna
Kovács Balázs
Nagy Mira
Sárosi Petra
Simon Zsanett
Szalai Dóra
Szikszai Anita
Szikszai Kristóf
Tóth Zsombor
Vass Nóra
Veselényi István
Végh Nikolett
Végvári István
Vitál Bende

Óvónők:
Pólyáné Karácsony Ágnes
Kisné Kathó Ildikó
Dajkák: Kiss Sándorné, Kovácsné Lakatos Mónika

EGÉSZ NYÁRON NYITVA AZ ÓVODA

Július 1-jétől augusztus végéig összevont csoportban várjuk a gyerekeket a Csodavár Óvodába.
Amennyiben csak néhány napra van szükség a gyermek ellátására, az is biztosított óvodánkban. 

Petőfi u. 34. Tel.: 06-52/610-604, e-mail: csodavarovoda@gmail.com

Óvodai hírek

Fotók: Deczki Mónika 



Gyereknap

Óvodai hírek

Bár borús időjárással indult a nap, a június 1-i délelőtt 
során mégis jó hangulatban, nagy érdeklődés mel-
lett zajlott a Mikepércsi Gyermeknap. A Tímár Zoltán 
polgármester kezdeményezésére szervezett, meglepe-
tésekkel teli programot sok száz mikepércsi gyermek 
látogatta meg. A gyerekek és szüleik színes élményekkel 
és ajándékokkal térhettek haza. Ezúton is köszönjük a 
Béres András Alapfokú Művészeti Iskola Vatainé Facsar 
Veronika által vezetett Gyöngyike népdalcsoportjának, 
a Mikepércsi Harcművészeti Egyesület karatecso-
portjának és a helyi Mazsorett csoportnak az előadott 
színvonalas műsorokat. 

A délelőtt során vendégünk volt Kovácsovics Fru-
zsina Fonogram-díjas előadó is, aki gyermekkon-
certjével örvendeztette meg a gyerekeket, de a színpa-
di műsorok mellett számos egyéb programon is részt 
vehettek kicsik és nagyok. Lehetett kézműveskedni a 
Hímzőkör tagjaival, nyakláncot készíteni Keszler Ibolya 
ékszerkészítővel, vendégünk volt a Debreceni Kézműves 
Alapítvány részéről Baji Imre kosárfonó, valamint Hut-
kai László bőrműves és Hutkai Lászlóné babakészítő 
is, akikkel szintén szép ajándékokat lehetett készíteni. 
A gyermekek az Önkormányzattól ajándékba fagyit és 
lufit kaptak, arcfestést készített nekik Nagy Éva, vagy 
pónilovagláson vehetettek részt a Mikepércsi Lovas-
tanya jóvoltából. Az izgalom sem maradhatott el, részt 
vett a rendezvényen a Honvédség V. Bocskai Lövész-
dandárja, akiknek katonai járművét lehetett kipróbálni, 
valamint a Rendőrség, akik szintén járműbemutatóval 
és kutyás bemutatóval érkeztek hozzánk. A megpihenni 
vágyók mesét hallgathattak a polgármester és települ-
ésünk orvosai tolmácsolásában, valamint megnézhet-
ték a „Csodálatos gyermekkorom” című rajzpályázatra 
beérkezett alkotásokat. A versenyre 241 db mikepércsi 
gyerek által készített rajz érkezett, közülük a legjobbak 
készítői értékes ajándékokat vehettek át. 

Köszönjük a családoknak, hogy együtt örülhettünk a 
mikepércsi gyerekek mosolyának!
                                                                     Dászkálné Budavári Judit

Visszatekintő

Fotók: Deczki Mónika 



Táborok Mikepércsen
Önkormányzatunk az idén nyáron is négyszer egyhetes nyári tábort szervez 1. – 5. osztályos gyermekek számára 
munkanapokon 7.30 – 16.30 óra között, kb. 20 fős csoportokban.

A már hagyománnyá vált nyári tábor fantasztikus élményt és kikapcsolódást jelent a gyerekek számára, legyen szó akár 
kézműves foglalkozásokról, vagy sporttevékenységekről, de említhetjük a kirándulást is a játszóházba, vagy a Rókás – tóhoz 
a szabadba, ami közösséggé kovácsolja a kis csapatokat.
A nyári tábort segítségül szánjuk a mikepércsi szülőknek, hogy ezen időszak alatt gyermekeiket biztonságban tudják. Színes, vál-
tozatos, hasznos időtöltést kívánunk nyújtani a gyermekek számára, akik a kortárscsoportjukban tölthetik a nyári szünidő e részét.
A tábor részvételi díja: 5.500.-Ft/fő/hét, mely ár tartalmazza a programokhoz kapcsolódó összes költséget.
A tábor helyszíne: Művészeti Iskola – Mikepércs, Óvoda u. 4.
Jelentkezés és további információ személyesen a Polgármesteri Hivatalban a családsegítő szolgáltatás vagy a gyermekjóléti 
szolgáltatás munkatársainál (Hentes Kornélia vagy Nagyné Nagy Zita), illetve telefonon: 52-398-111 kérhető.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk táborainkba!

A tábor ideje alatt napi háromszori ingyenes étkezést biztosít Mikepércs Község Önkormányzata a gyermekek számára. 
A szervezők felnőtt felügyeletet és tartalmas, mozgalmas programokat kínálnak a következő, tervezett időpontokban:

1. hét: 2014. július 07. (hétfő) - július 11. (péntek)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Ismerkedés
Játékos vetélkedő
Helyi 
bélyeggyűjtő 
gyűjteményének 
megtekintése

Kreszpálya kiépítése a 
Mikepércsi Polgárőr 
Egyesület részvé-
telével
Foci, tánc

Állatkerti séta 
Debrecenben
Kézműves 
foglalkozás 
(aszfaltrajz, papírcsík 
technika)

Kerékpározás a 
faluban feladat-
állomásokkal
Filmvetítés

Kézműves foglalkozás
(Hűtőmágnes készí-
tése)
Táborzáró buli

1. hét: 2014. július 14. (hétfő) - július 18. (péntek)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Ismerkedés
Játékos vetélkedő
Kézműves foglalkozás 
újrahasznosított 
anyagokból
Kaktuszfélék megis-
merése

Rendőrségi bemutató
Foci, labdajátékok

Játék a debreceni 
Titanic játszóházban
Filmvetítés

Egészségnap, egész-
séges életmódról, 
salátakészítés
Íjászat, baranta

Lovaglás, szekerezés
Táborzáró buli

1. hét: 2014. július 21. (hétfő) - július 25 (péntek)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Ismerkedés
Játékos vetélkedő
Körzeti természetvé-
delmi őr előadása 
munkájáról, 
környékünk növény- 
és vadvilágáról I.

Kreszpálya kiépítése a 
Mikepércsi Polgárőr 
Egyesület részvé-
telével
Kézműves foglalkozás 
(nyári üvegmécses 
készítése)

Foci

Kirándulás a SZUSZ 
szabadidőparkba

Kerékpártúra, az 
erdészlesek megtekin-
tése
Filmvetítés

Kézműves foglalkozás
(Karkötő és kishajó 
készítése)
Táborzáró buli

1. hét: 2014. augusztus 4. (hétfő) - augusztus 8. (péntek)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Ismerkedés
Játékos vetélkedő
Mesedélután, 
kézműves foglalkozás, 
nemezelés

Angol-nap, baseball
és kézműves fo-
glalkozás a focipályán

Kerékpározás a 
faluban és környékén 
megadott útvonalon 
feladatokkal
Filmvetítés

Körzeti természetvé-
delmi őr előadása 
munkájáról, 
környékünk növény- 
és vadvilágáról II.
Kézműves foglalkozás 
újrahasznosítható 
anyagokból

Szekerezés, séta a 
Vekeri tónál
Táborzáró buli

Szünidő



Erzsébet-tábor a Balatonnál

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén nyárra immár harmadik alkalommal hirdette meg az Erzsébet-tábor pályázatot. 
Az Erzsébet -utalványok forgalmazásából származó pénzügyi eredményből a 2014. évben a Kormány 3, 5 milliárd forintot 
biztosít a programra, amelynek célja kezdettől fogva az, hogy a szolgáltatókhoz beérkező profit azokhoz jusson el, akiknek 
kevesebb lehetőségük van a kikapcsolódásra, nyaralásra. A program alapvető jellemzője a szociális felelősségvállalás, mely-
nek köszönhetően az elmúlt években 100 ezer olyan gyermek vehetett részt a táborokban, akik egyébként talán nem jutottak 
volna el nyaralni. 
A sikeres pályázatnak köszönhetően a Nemzeti Üdülési Alapítvány a mikepércsi gyerekek számára teljes ellátást biztosít 
augusztus 10-15-ig terjedő időszakban a Zánkán megrendezésre kerülő táborba. A tábor önereje 2.000 Ft személyenként, 
mely összeget Mikepércs Község Önkormányzata teljes mértékben átvállalt a családoktól, illetve ezen összeg már befizetésre 
került a Nemzeti Üdülési Alapítvány részére. A szülőknek csupán az utazás összegét kell önerőből állniuk. A költséghatéko-
nyságot szem előtt tartva  Zánkára az utazás autóbusszal történik majd. 
A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolából idén 90 diák és 9 kísérő pedagógus táborozhat a Balaton partján, ahol egy 
életre szóló emlékkel gazdagodhatnak a nyaralók.

Mikepércsi tábor

Szünidő Szünidő



Széles programkínálattal várja a mikepércsieket a Közösségi Ház

 Mikepércs Község Önkormányzata 2013. nyarán ve-
hette hosszú idő után ismét használatba a Petőfi u. 67. szám 
alatti, pályázati forrásból felújított Integrált Közösségi Szol-
gáltató Tér (IKSZT) épületét. Az engedélyezési eljárások le-
folytatása után a Közösségi Ház néven működő intézmény 
2013. novemberében nyitotta meg kapuit. 

 Működésünk során számos feladatot látunk el, 
elsődleges célunk, hogy szolgáltatásainkon, programjainkon 
keresztül növekedjen a Mikepércsen élők komfortérzete, ezál-
tal településünk megtartó ereje, valamint hogy a lehető legtöbb 
szolgáltatást itt helyben tudják a polgárok igénybe venni. A 
településen élők minden csoportját próbáljuk a felújított 
környezethez méltó, igényes programkínálattal megcélozni. 
Az épületben kaptak végleges helyet a településen működő 
aktív klubok, mint például a  

Mikepércs Őszidő Egyesület, 
a baba-mama klub, a hímzőkör, a felnőtt és a gyermek nép-
dalkör. Falaink között működik a Teleház, mely széleskörű iro-
datechnikai szolgáltatáskínálattal áll a mikepércsiek rendelkezé-
sére, de emellett itt működik a Mikepércsi Tükör, valamint a 
település honlapjának és facebook oldalának szerkesztősége is, és 
ez az a hely, ahol szükség esetén a számítástechnikai ismeretek 
alapjaival is megismertetjük az érdeklődőket. Szintén ebben az 
épületben tartja ügyfélfogadását a település falugazdásza. 

 Kulturális és közösségi programokat egyaránt 
szervezünk, havi rendszerességgel várjuk a kisgyermekes csa-
ládokat családi délelőttjeinkre, játszóházainkra, a fiatalokat 
ifjúsági klubba, a civil szervezeteket előadásokra, fórumokra. 
Igyekszünk minden egyéni vagy csoportos kezdeményezés mellé 
odaállni, szívesen fogadjuk a különböző alkotókörök létrehozására 
irányuló elképzeléseket, lehetőségeinkhez mérten minden esz-
közünkkel próbáljuk segíteni az aktív csoportok kialakulását és 
működését. Ilyen egyéni kezdeményezésre alakult meg és 
működik nálunk a Nagy Ildikó Gabriella képzőművész által

 indított alkotókör, a Balogh Adrienn vezetésével működő 
gyermek népdalkör, valamint a most szerveződő ékszerkészítő

 

tanfolyam Keszler Ibolya

 

vezetésével. Kulturális programok 
terén elindítottuk a „Helyi értékeink” című kiállítássorozatot, 
melynek keretében helyi alkotóművészeknek adunk lehetőséget 
a bemutatkozásra egy-egy mini kiállítás létrehozásával. De ter-
meinket szívesen adjuk át tanfolyamok, előadások, egészségügyi 
szűrővizsgálatok lebonyolításához is. Mivel tevékenységünket 
elsősorban a helyiek igényei alakítják, fontos, hogy programjaink 
megvalósításában, újabb ötletek kidolgozásában a településen 
élőkkel együttműködjünk, szolgáltatásainkat, programkínála-
tunkat az Önök igényeihez alakítsuk. Ez alapján reméljük, hogy 
tevékenységi körünk a jövőben bővülni fog sok helyi, egyéni vagy csoportos kezdeményezés révén. Helyi információs pontként

 továbbra is várunk minden mikepércsit, forduljanak hozzánk bizalommal, bármilyen kérdésben, kérésben, ötlet megvalósí-
tásában szívesen segítenek a Közösségi Ház munkatársai.

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. 
A Baba-Mama Klub programjai július hónapban 
szünetelnek, augusztus közepétől új programok-

kal várjuk a babákat és szüleiket!
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. 

TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁR
Óvoda u. 4. 

A Méliusz Könyvtárból csereletét érkezett. A 
könyvtár egész nyáron át nyitva tart.

Szünidő Közösségi Ház



Csigacsináló

A csigatésztáról kijelenthetjük, hogy nagy valószínűséggel magyar 
tésztaféle, melynek készítésére szolgáló ún. “csigacsináló” alapanyagok 
szerint három csoportba oszthatók: nádbordák, fa-csigacsinálók és 
cserép-csigacsinálók. A “lúdgége” készítése rendkívül időigényes, mivel 
minden egyes csigatésztának való kis tésztadarabkát rombusz alakúra 
kell vágni, rátenni a csigacsinálóra, majd a penderítővel feltekerni, 
ezért rendszerint idősebb asszonyok szokták készíteni. Napjainkban 
elképzelhetetlenek ünnepeink, -főképpen a hagyományos esküvők- 
csigatésztás húsleves nélkül...
A 2. Csigacsináló rendezvénynek voltak házigazdái a mikepércsi  
Őszidő Egyesület tagjai április 12-én, ahol jó hangulatban várták a 
környező települések résztvevőit az általános iskola tornatermében. 
Rengeteg finom csigatésztát készítettek a klubtagok a nap folyamán, 
ahol természetesen a nóták sem maradhattak el.

A Mikepércs Őszidő Egyesület életéből

Az egyesület tagjaival minden héten hétfőn tartunk klubfoglalkozást a 
Közösségi Házban. Itt többek között előadást hallgattunk egészséges élet-
módról, megismerkedtünk a biztonságos lakás és értékek védelmével, élet 
és más biztosítási formákkal. Kiállításokon veszünk részt. Sok program 
aktív részvevői vagyunk. Működik egy tánccsoportunk Gali Lajos és fele-
sége vezetésével. Népdalkörünk több dalcsokrot tud már. Részt veszünk a 
környék településein működő nyugdíjas klubok rendezvényein, műsort is 
adunk. Most legközelebb a sárándi Falunapra kaptunk meghívást.
Nagyszabású rendezvényünkön, a 2. Csigacsinálón 12 klub vett részt 10 
településről. Többek között Debrecenből, Berettyóújfaluból, Derecskéről. Itt 
voltak még Hencidáról, Hosszúpályiból, Pocsajból, Sárándról, Esztárból is. 
A Megyei Nyugdíjas Szövetség két vezetője: Molnár Ferencné elnök asszony 
és Bodnár Antalné alelnök asszony is megtisztelt bennünket részvételével.

Ezen a rendezvényen is a legnagyobb támogatónk a mikepércsi önkor-
mányzat volt. Tímár Zoltán polgármester úr köszöntő és megnyitó szavai 
után műsorszámok váltották egymást a színpadon és non stop csigacsiná-
lás zajlott egyszerre. A hangulatról beszédes képek tanúskodnak.
Ebben az évben jelentkeztünk először a Hontravel Kft. által meghirdetett 
Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud? Rendezvényre. Debrecenben volt az 
elődöntő, ahonnan sikeresen továbbjutottunk a Keszthelyen megrendezett 
középdöntőbe. Legnagyobb örömünkre mindhárom versenyszámunkkal 
elnyertük a zsűri tetszését, és továbbjutottunk az országos döntőbe. Tehát, 
döntős lett a „Lassú csárdás” című néptáncunk, az „Ördög van a botom-
ban...” című népdalválogatás, és az „Egyszer véget ér a lázas ifjúság” című 
dalra előadott süketnéma jelelés.
Büszkék vagyunk eddigi eredményeinkre, és örülünk a lehetőségnek, hogy 
a Falunapon bemutathatjuk műsorszámainkat itthon is.
Készülünk még a nyáron Derecskére, a Hagymafesztiválra, Szolnokra, az 
Országos Nyugdíjas Találkozóra, és sok színes program vár még ránk.

                                                                                 Veszelovszkiné Albert Erzsébet elnök

Tisztelt Mikepércsiek!

Településünkön a Bazsarózsa népdalkör 2005-ben 
alakult,Tóthné Bene Judit népzene tanárnő kezdeményezé-
sére. 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 Közös-
ségi Házban (Mikepércs, Petőfi u. 67.). 
Mindenkit szeretettel várunk!

Civilek



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.

Csütörtökönként 17 órától bibliaóra. 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

Pünkösdi Sokadalom

A Mikepércsi Református Egyházközség közössége rendkívüli kez-
deményezéssel lepte meg a település lakosságát. A 2014. június 7-re 
meghirdetett “Pünkösdi Sokadalom” rendhagyó módon szólította meg 
az itt élőket és rendhagyó módon fogadta a meghívásnak engedő, jó-
tékony célra adakozni kívánó Mikepércsieket. A hosszú idő óta hallgató 
nagyharang, illetve a harang mechanikus és elektromos szerkezetének 
felújítása érdekében szervezett jótékony célú rendezvény nagyszerű han-
gulatban telt a jelenlévők élménybeszámolója szerint. Belépőjegyek, 
támogatójegyek és tombola segítette a jótékony cél megvalósítását. 
Mikepércs Község Önkormányzata a közterület, a sörpadok, asztalok, 
valamint a rendezvénysátor ingyenes biztosításával támogatta az Egy-
házközséget. 

Nagyszerű zene, színvonalas műsor és kiváló vendéglátás viszonozta a 
vendéglátó gyülekezet részéről a jókedvű adományokat.  

Közösségi élet

Benedek Elek: Pünkösdi harangok

“ Olyan szépen cseng a harang,
Mindha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna.

Piros pünkösd vasárnapján
Piros rózsa nyíl a kertben,
Kis szívünkben tiszta öröm
Imádsága énekeljen.

Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a szentlélek,
S térde hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének.”



Kedves Mikepércsiek!

A Mikepércsi Sakkbarát Kör a sakkjáték 
népszerűsítése érdekében július hónapban Mike-

pércs Főterén minden pénteken 18-20 óráig
bemutató órákat tart, a tagok a főtéren kihelyezett 

asztaloknál mérik össze játéktudásukat.
A foglalkozásokra minden érdeklődőt szeretettel 

várnak!

Tisztelettel:
A Mikepércsi Sakkbarát Kör tagjai

Szűcs Péter a Mikepércsi Harcművészeti Se versenyzője Európa 
bajnoki 3. lett

Újabb Karate Európa bajnoki helyezettje lett Hajdú-Bihar megyének. Szűcs Péter (a képen 
balra) a Mikepércsi Harcművészeti Se versenyzője az előző évben harcolta ki a váloga-
tottságot azzal, hogy az ifi Eb.-n 5. lett, majd a Magyar bajnokságot és a Diákolimpiát is 
megnyerte. A komoly felkészülésnek köszönhetően sikeresen szerepelt a Junior kontinens 
viadalon, ahol formagyakorlatban 8. míg a 70 kg-os küzdelmekben 3. helyen végzett a 
mikepércsi fiatalember. Pétert edzője; Rácz Csaba is elkísérte Azerbajdzsánba, ahol 23 
ország versenyzői küzdöttek az elsőségekért.

Gratulálunk neki!

Közösségi élet

Szavalóverseny a Magyar Költészet Napján 42 mikepércsi gyermek részvételével



   
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

Keres - Kínál

   
TRAFIK A BUSZMEGÁLLÓBAN

NYITVA A HÉT MINDEN NAPJÁN!

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a benzinkútnál lévő trafik elköltözött
a Petőfi u. 66. szám alá, a buszmegállóhoz.

A benzinkútnál lévő trafik működése szünetel.

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: 5.30-20.00 óráig, Szombat: 7.00-20.00 óráig; Vasárnap: 7.00-18.00 óráig.

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.

ABLAK-, REDŐNYTISZTÍTÁS!
Piszkos az ablaka és a redőnye?
Nincs se kedve, se ideje, hogy 
megtisztítsa? 35 éves vagyok, 2 gyer-
mek édesanyja. Hívjon bizalommal! 
Várom mindenki jelentkezését, aki 
tiszta ablakot, redőnyt szeretne úgy, 
hogy közben végzi fontosabb dolgát. 
Időpont egyeztetés: 70/361-5978.

Eladó 1 colos vascső 600 Ft/m, ¾ colos 
vascső 400 Ft/m, ½ colos vascső 300 
Ft/m, továbbá kültéri virágtartó 16 db 
virágcserép befogadására, nagyméretű
tetőcsomagtartó gépkocsira, kordély-
szekér alá 1 db gumikerék, négyszemé-
lyes sátor gumimatraccal!
Belterületen 600 négyszögöl lucernával 
bevetett terület kiadó megegyezés 
szerint. Górés morzsolt kukoricára 
megrendelést felveszünk!
Érd.: 52/398-412.

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

Ha szeretne törpetacskó kiskutyát 
törzskönyves szülőktől, most jelezze. 
Július 10.-e  körül fognak születni, au-
gusztus végén elvihetők.  Érd.: Lénárt 
Lajos, Mikepércs Kossuth u. 3/a Tel.: 
52/398-086, 30/264-2636

Vállalok kisebb és nagyobb 
munkákat! Rotációzás, fűnyírás, 
kaszálás, elhanyagolt kertek rend-
betétele. Útban levő fa kivágása, 
gallyazása, tűzifa kuglizása. Romos 
épületek javítása, helyreállítása. 
Ereszcsatorna takarítás. Tető-, ké-
mény-, homlokzatjavítás. Kerítések 
építése, javítása, bontása, festése. 
Járdák,térkövek takarítása, javítása.
Hidraforr és vízakna készítése, házi 
vízmű telepítése. Duguláselhárítás. 
Szerszámok rendbetétele (nyelek 
készítése, nyélbehúzás, élezés, kasza-, 
kapakalapálás stb.). Lomtalanítás. 
Azonnal, illetve előjegyzéssel, szolid 
árakon! Érd.: 30/624-4261, 30/624-
3732.

Termelői méz kapható!

Akácméz 2000.- Ft/kg, 1200.- Ft/0,5 kg;
Fahéjas akácméz 1500.- Ft/0,5 kg;
Propoliszos akácméz 2000.- 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

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



Keres - Kínál

Cserkeszőlői üdülési jog eladó. 
Érdeklődni: 20/230-4344

Mindegy milyen típusú deviza 
hiteled van!
Ha még tudod vagy már nem tu-
dod fizetni, ha már a végrehajtó 
zaklat, ha már elvették a kocsidat 
hívj, segítek! Pintye Margaréta
Tel.: 30/466-0553

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

Hangulat söröző telek hányaddal 
eladó, ugyanitt 2 db vasból készült 
garázskapu (240x240 cm) eladó.
Érd.: Kosztin Mihály  Tel.: 52/398-859

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

Nyitvatartás változás!

A Hangulat Söröző
(Mikepércs, Nagyváradi u. 23/A)
nyitvatartása 2014. június 23-tól 

a következőképpen alakul:
Hétfő, kedd, szerda csütörtök:

14:00 - 22:00 óráig
Péntek: 14:00 - 24.00 óráig
Szombat: 7:00 -24: 00 óráig
Vasárnap: 7:00 - 20:00 óráig

Szeretettel várjuk régi és új 
vendégeinket!

Tisztelettel: Kosztin Mihály
üzletvezető

Hétvégi rendezvényekre eladókat 
felveszünk! Szakképesítés nem szük-
séges, fizetés 5000Ft/nap. Fiatalok 
előnyben! Tel.: 20/997-2380

Számítógépek, laptopok telepítését, kar-
bantartását, hálózat beállítást, telepítést 
vállalok rövid határidővel, szakszerű 
munkával. Hívjon bizalommal!
Érd.: 30/612-0093 Erdős Csaba.

Górés, morzsolt kukorica felzsákolva 
eladó. Csere zsák szükséges. 
Tel.: 20/320-5413, 52/398-093

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

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.

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 vízszivat-
tyú, 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.

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

kerékpáralkatrész kapható.

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

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

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

Mikepércsen Söröző telekhányaddal 
eladó, valamint fűszerüzlet betegség 
miatt kiadó. A tetőtér beépíthető.
Ugyanitt rekamié 2 db fotellel eladó.
Tel.: 52/398-859

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

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.

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

Keres - Kínál



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

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 
kerékpár 4.000 Ft levehető pótker-
ekes 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.

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 

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

   Ékszerkészítő tanfolyam indul Mikepércsen! 

A zsűrizett, és többszörös Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék díjat elnyert 
ékszereket készítő Keszler Ibolya ékszerkészítő tanfolyamot indít, ahol az általa 

vezetett foglalkozásokon az érdeklődők megtanulhatják a gyöngyös, ásványos, köves 
és egyéb ékszerek készítését, valamint minden foglalkozás után 1 db kész ékszerrel 

távozhatnak.

A foglalkozás önköltséges, 1500.- Ft/fő/alkalom + eszközköltség (500.- Ft -1000.- Ft), a tan-
folyam minimum 5 fő jelentkezése esetén indul. 

Az anyagköltség magában foglalja az órai munkához szükséges kellékeket, alapanyagokat 
(tű, damil, gyöngyök, ásványok, kapcsolók, stb.).

A foglalkozások időpontjai: július 4-én, 11-én és 18-án 16.00-18.00 óráig
Helyszín: Közösségi Ház (Mikepércs, Petőfi u. 67., a Posta mellett)

Minden érdeklődőt szeretettel vár:
Keszler Ibolya ékszerkészítő

   Nagy Ildikó Gabriella képzőművész alkotókörének
következő foglalkozásai a Közösségi Házban:

STRESSZOLDÓ FOGLALKOZÁSOK ECSETTEL, VAGY ANÉLKÜL:
Olyan technikákat próbálunk ki, mely nemcsak szépérzékünket fejlesztik,

hanem oldják a munka, vagy az otthoni mindennapi teendők során felgyülemlett 
stresszt.

Kellemes kikapcsolódásra várjuk Önöket,
de emellett a szakkör keretében különböző festési, képkészítési (selyemfestés, olaj, akril, 

pasztel)
technikákat is elsajátíthatnak az érdeklődők.

A részvétel önköltséges, a jelentkezők számától függően alakul.
További információ: keddenként 16.00-18.00 óráig. Helyszín: Közösségi Ház  

Keres - Kínál

Mikepércsi Tükör . kulturális és közéleti lap . Kiadja Mikepércs Község Önkormányzata . 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1., 
tel.: (52) 398-111, e-mail: onkormanyzat@mikepercs.hu, Felelős kiadó: Tímár Zoltán. Grafikai munka, tördelés: Vass Lajos 
Szerkesztő: Sápi Ildikó . Fotó: Dászkálné Budavári Judit, Deczki Mónika . Nyomdai munkák: Dela Kft., Debrecen

   Szeretettel várom júliusban induló Fit-Ball edzéseimre!

A Fit-ball jótékony hatásai:
-tökéletes aerob mozgás- segít a testsúly csökkentésében
 -végleges megoldás a cellulitis kezelésében
 -fiatalon tartja a porckorongokat
 -megelőzi vele a csontritkulást
 -gyors alakjavulást biztosít
 -egyetlen tökéletes core (gerinc) tréning 
 -teljes működési  tar tományban edzhetjük a has és mély-hátizmokat
 -kíméli a boka és térd ízületeit 

Teljesen kikapcsol, mosolyt varázsol az arcokra!

Edzések helye: Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
gyógytestnevelés szaktanterme
Debrecen, Margit tér 19.
Időpontja: kedd, csütörtök 17-18-ig
Edző: Török Csilla fitness- személyi edző, aerobik, 
gyerek aerobik edző, fit-ball tréner
Elérhetőség: 30-972-9505

Bátran hívjon felmerülő kérdéseivel!

A Keres-Kínál rovatba hirdetéseiket 2014. július 20-ig adhatják le. A Mikepércsi Tükör szándékolt tartalmával ellentétes, rágalmazó 
jellegű, provokatív vagy sértő tartalmú, illetve sértő tartalomra felhívó hirdetések megjelentetését a lap kiadásáért felelős személy meg-
tagadhatja. Szerkesztés, hirdetésfelvétel: Mikepércs, Petőfi u. 67.



Keres - Kínál

A békeszerződés eredményeképpen

- a 325 411 km² összterületű Magyar Királyság 
elveszítette területének több mint kétharmadát, 
- lakosságának több mint a felét, az 1910-ben még 
20 886 487 fős ország lakossága 7 615 117 főre esett 
vissza.
- a korábbi Magyar Királyságból a termőföld 61,4%-a, 
- a faállomány 88%-a, - a vasúthálózat 62,2%-a, 
- a kiépített utak 64,5%-a,

 - a nyersvas 83,1%-a, 
- az ipartelepek 55,7%-a,

 - a hitel- és bankintézetek 67%-a került a szomszédos 
országok birtokába.

 
A szerződés a Magyar Királyság új határainak megál-
lapítása mellett 35 000 főben korlátozta a magyar had-
sereg létszámát, megtiltotta légierő és nehézfegyverek 
tartását A további intézkedések közé tartozott, hogy 
nem épülhet Magyarországon vasút egynél több sín-
párral. Az elcsatolt területeken az új rezsimek meg-
bízhatatlannak tartották a korábbi, többnyire magyar 
nemzetiségű értelmiségi, hivatalnoki réteget, és sokukat

 

elbocsátották. 

Trianonra emlékeztünk




