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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A kormány képviselője hivatalosan is átadta az új óvodát és bölcsődét a mikepércsieknek

A hivatalos átadón külön is megünnepeltük legfrissebb létesítményeink elkészültét. A Tisza István utcában felépült új bölcsődét 
és óvodai részleget magukban foglaló épületek használatba vételével a településen élő kisgyermekes családok régi vágya, több 
éves álma válhatott valóra.

Településünk legfiatalabb polgárai, az ovisok illetve a bölcsisek nevében szüleik már augusztus 31-én színes programok kíséretében 
vehették át az intézmények jelképes kulcsait Tímár Zoltán polgármester úrtól. 

A szórakozás és a jókedv biztosításában a mikepércsi óvodások és iskolások néptáncbemutatói éppúgy fontos szerepet kaptak, 
mint az önkormányzat ajándékai, a lufik, a fagyik. Az Ortiki bábszínház gólyalábas komédiája mellett rendőrkutyás bemutató, 
katonai, rendőrségi és tűzoltósági járművek, fa körhinták színesítették a nap programkínálatát. A Kolompos zenekar interaktív 
koncertjén aztán az is kiderült, hogy a tehetséges mikepércsi gyerekekből pillanatok alatt élvezetes népzenekar állítható össze, 
sőt, a szülők nagy többsége a spontán csoportos tánc fürgelábú mestere. A rendezvény fényét a debreceni Kézműves Alapítvány 
népi iparművészeinek jelenléte is emelte. 

A hivatalos avatóeseményen szeptember 17-én, a megye és a járás vezető tisztségviselői mellett Magyarország kormányának képvisele-
tében részt vett Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkára is.
Az ünnepi műsor a Csodvár óvoda Napocska csoportjának bemutatójával kezdődött, majd a debreceni Főnix Néptáncegyüttes 
előadásában láthatott vajdaszentiványi táncokat a népművészetekre hagyományosan fogékony mikepércsi közönség. A színvonalas 
bemutatókat követően Tímár Zoltán polgármester úr, majd Novák Katalin államtitkár asszony köszöntötte a megjelenteket. 

Novák Katalin államtitkár asszony köszöntőjében kiemelte, a gyermekek jóléte és biztonsága nem valósítható meg a családok jólétének 
és biztonságának biztosítása nélkül, és ebben a törekvésben Mikepércs Önkormányzata élen jár.
“Kettős ünnep ez a mai, mert egyszerre avatunk egy bölcsődét és egy óvodát, ami igen ritka esemény. Mikepércs rászolgált új intézmé-
nyeire, hiszen a település demográfiai folyamatai kiemelkedőek. Az elmúlt időszakban több, mint száz új bölcsőde épült az országban, 
segítve a kisgyermekes anyák munkaerőpiacra való visszatértét. Az intézmények munkáját segítő legutóbbi kormányzati döntés pedig 
az volt, hogy míg a bölcsődék eddig az éppen aktuálisan ott tartózkodó gyermekek száma után kapták meg az állami támogatást, ezután 
a bölcsődébe beíratott gyermekek után kapják meg.”
Kérdésünkre államtitkár asszony elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy a magyar kormány képviseltesse magát a mikepércsihez 
hasonló eseményeken, létesítmény-avatókon. Mikepércsre különösen nagy örömmel jött, hiszen jelenleg kevés olyan település van 
Magyarországon, ahol a demográfiai folyamatok az általánosan jellemzővel szemben hatnak, bár bizakodásra adhat okot, hogy 
országos szinten jelenleg a születésszámokban növekedés tapasztalható. Novák Katalin gyakorló anyaként is tapasztalja, mennyire 
meghatározó az, hogy milyen szellemi-fizikai környezetben hagyja ott a gyermekét egy bölcsődében, óvodában reggel. Örömmel 
tapasztalta, hogy a helyi új létesítmények iránt ebből a szempontból is teljes bizalommal lehetnek a családok. A hagyományőrzés és 
a környezettudatos nevelés harmonikus egyensúlya szintén dicséretes és példaértékű Mikepércsen. 

Az új intézményeket Czapp József, a mikepércsi református gyülekezet lelkipásztora, Orosz Lőrinc, prépost plébános áldotta meg, il-
letve szentelte fel.

A bölcsőde
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Tímár Zoltán, Mikepércs polgármestere miután köszöntötte az ünnepélyes átadás résztvevőit, bemutatta a két igazán fontos, a 
mikepércsi családokat segítő, a mikepércsi gyerekek jövőjét befolyásoló beruházás megvalósulását. (A továbbiakban az átadáson 
elhangzott beszéd szerkesztett változatát olvashatják.)

„E kettős átadási ünnepség fontos és megható pillanata annak a küzdelmes időszaknak, amelynek eredményei, nyomai a településünk 
különböző pontjain hirdetik, hogy kellő tudással, akarattal, szakértő munkával, a mikepércsi polgárok igényei szerint, egy kis település is 
képes a jövőbe tekintve értéket teremteni, képes biztosítani az azonos feltételeket, most éppen az oktatás-nevelés területén.
Önkormányzatunk 2012-ben nyert támogatást új bölcsőde építésre és óvoda bővítésre. A beruházásokat Mikepércs rendkívül szerencsés, 
és az országban is egyedülálló demográfiai folyamatai indokolták. Debrecen közelségének és a 12 éve indított Élhető Mikepércs program 
megvalósult beruházásainak is köszönhetően, településünkre a dinamikus lakosságnövekedés jellemző. Már közel 5000 fős a település, 
amely folyamatosan fiatalodik, az elmúlt öt évben a 0-3 éves korú gyerekek száma 37%-kal nőtt, a járási mértéket is meghaladja. Ennek a 
fiatalodásnak az elsődleges oka, hogy a településünkön letelepedők fiatal családosok. A beköltözések eredményeként pár év leforgása 
alatt új utcák nyíltak, s egy új, kertvárosi jellegű településrész épült, ahol az új óvoda és a bölcsőde is található. 

A településünkön évente átlagos 3,5 %-os lakosságszám növekedéssel lehet számolni.  Közintézményeink főként ennek a növekvő 
és egyben fiatalodó lakosságnak, a kiköltöző családok igényeinek kívánnak megfelelni. Beruházásaink évek óta többnyire őket 
szolgálják.

A Kormány sikeres családpolitikájának eredményeként, megnőtt az igény az édesanyák munkába visszatérését segítő bölcsődék iránt. 
Ezt támasztja alá az is, hogy kérésünkre 2011-ben több mint száz család az aláírásával nyilvánította ki, hogy támogatja a mike-
pércsi bölcsőde beruházás megvalósítását. Meggyőződésem, hogy a statisztikai mutatóink, és a kiválóan megírt pályázat mellett, a 
több mint száz aláírás is döntő hatással volt arra, hogy magas pontszámmal értékelték a projektünket. A pályázat keretében Önkor-
mányzatunk 148 540 649 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely az összes költség 95 %-át fedezi. A beruházás teljes 
költsége 156 358 578 Ft volt. A Belügyminisztérium 3 127 171 Ft önerő támogatást nyújtott, de saját forrásra is szükség volt 4 690 
758 Ft értékben. Az Uniós beruházás révén megépült a 0-3 éves korú, mikepércsi gyermekek napközbeni ellátásának biztosítására 
szolgáló épület, egy három csoportszobát magában foglaló, bruttó 782,67 m2 alapterületen, melyben maximum 42 férőhely várja a 
gyermekeket. A jelentkezések száma már most szeptemberben meghaladta a 100%-ot.
A bölcsőde esetében a Kormány nyújtotta lehetőségek találkoztak a mikepércsi családok igényeivel, az önkormányzat pedig örömmel 
vállalta a megvalósítást.

Más volt a helyzet az óvodával, hiszen a most átadásra váró épület megvalósítása sokkal több kitartást, nagyobb erőfeszítéseket kívánt 
a forráshiányos településünktől.
12 évvel ezelőtt, amikor letettem az első polgármesteri eskümet, és felmértem az intézményeink állapotát, azonnali cselekvés vált szüksé-
gessé, látva a 47-es főúton lévő több mint 140 éves volt csendőrlaktanya épületben működő önkormányzati óvoda állapotát. Hosszú lenne 
részletezni azt a 12 évet, amely alatt pályázati és saját forrásból több alkalommal felújítottuk, bővítettük a már meglévő óvodát. Tettük ezt 
abban a reményben, hogy egyszer szerencsénk lesz, találunk olyan pályázati forrást, amiből új óvodát építhetünk, hiszen a folyamatos 
felújítások, új csoportszoba kialakítása ellenére sok gyereket kellett a szülőknek Debrecenbe vinni. Mesélhetnék leszakadt mennyezetről, 
majdnem kidőlt falról, arról, hogy még a híradókba is bekerültünk az épület állapota miatt. A szocialista kormányok 8 éve alatt kétszer, 
2005-ben és 2007-ben írtak ki pályázatot, de hiába kaptunk mindkétszer maximális pontszámot, politikai okokból tartaléklistára 
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kerültünk, mondván, a pályázati keretből elfogyott a forrás. A Fidesz Kormány megalakulása vetett véget ennek a hozzáállásnak, 
így 2012-ben beadott pályázatunkat, bár ez csak meglévő épület bővítésére, felújítására szólt, a valóságban is támogatták.
A pályázat keretében településünk 197 373 762 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely az összes költség 95 %-át fe-
dezte. A beruházás összköltsége 207 761 855 Ft, a Belügyminisztérium önerő támogatása 4 155 237 Ft volt. Az önkormányzat saját 
forrást is felhasznált, 6 232 856 Ft-ot. 

Az Uniós beruházás révén megoldódott az évek óta fennálló probléma: az óvodai férőhelyek hiánya. Három csoportszobás, bruttó 
902,52 m2 alapterületű épület valósul meg egy közel egy hektáros ingatlanon, az erdősávhoz közel. Az új épület kihasználtsága a 
bölcsődéhez hasonlóan 100%-os.

Cél volt a környezetbarát, megújuló energiaforrások alkalmazása: ilyen a napkollektor. Szalma tüzelésű- illetve energiatakarékos 
kondenzációs kazán segítségével fogjuk vissza a fenntartási költségeket, járulunk hozzá a környezeti terhelés csökkentéséhez.
Az új óvodai és bölcsődei intézmény beruházáshoz az önkormányzat kéthektáros területet vásárolt. Mindkét intézmény 
tervezése esetében kiemelt jelentőséget kapott, hogy az épületek szükség szerint bővíthetőek legyenek. 

Rengeteg feladat vár még ránk. A mikepércsi emberek, a közmunka programban tovább építik a járdát, a parkolót, hamarosan 
kezdődik a parkosítás, fásítás, füvesítés, az út aszfaltozása. És még valami… A megnyert óvoda- és bölcsőde pályázat egyik 
sarokköve volt az épületekhez társuló ökorendszerű kertészet és agro egység kialakítása és fenntartása. Az épületekhez tartozóan 
két, összesen 5000 m2 nagyságú kertészetet alakítunk ki, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a biológiai sokszínűséggel, láthatják a 
növénytermesztés valamennyi fázisát, ahol közelebb kerülhetnek a fenntartható életmód működtetéséhez. A kertészetben körülbelül 200 
db gyümölcsfa kap helyet, ahol megjelenik valamennyi honos gyümölcsünk, melyeket a gyerekek a virágzástól a szüretig figyelemmel 
kísérhetnek. Friss, saját termésű gyümölcsök kerülnek az asztalukra. Zöldség kultúrát és szőlőültetvény is telepítünk. Terveink szerint 
baromfiudvar, állatsimogató is épül, melynek célja, hogy a gyerekek csirkét ne csak feldolgozott állapotban, hanem kapirgálás közben is 
láthassanak. Az állatokat a kertészetben termett növényekkel, lehulló zöldekkel etetjük majd. Ez a kezdeményezés egyedülálló, eddig ilyet 
vagy hasonlót sehol nem csináltak óvodában és bölcsődében együttesen. 
A beruházásnak munkahelyteremtő hatása is van, hiszen a két intézményben 15 fő jutott munkahelyhez, és a közmunkaprogram-
ban résztvevők közül is többen segítik a működést.

A kivitelező cégek minőségi munkáját továbbgondolva, lakberendezők segítségével különös figyelmet fordítottunk arra, hogy 
valóban esztétikus, gyerekbarát belső tereket alakítsunk ki, melynek forrását az önkormányzat szintén önerőből is finanszírozta. 
Az önkormányzatunk, mint eddig annyiszor, most is igénybe vette a közmunkaprogramban dolgozók szakértelmét, hiszen a pro-
jekt nem finanszírozott meg néhány a használat szempontjából fontos igényt, így a közmunkásaink keze munkáját dicséri a saját 
betonelemgyártó üzemünkben készült térkőből kialakított parkolóink, és a mintegy 10.000 m2 terület feltöltése. 

Köszönjük a szülőknek a támogató aláírásokat, a Mikepércsi Településfejlesztési és Településüzemeltetési Kft.-nek a sikeres 
pályázat megírását, a képviselőtestületnek a többletforrások biztosítását, a tervezőnek, a kivitelező cégeknek a lelkiismeretes 
minőségi munkát, a műszaki ellenőrnek, a dizájn kialakításában résztvevőknek, a munkatársaimnak, és a közmunkaprogramban 
résztvevőknek a projekt teljessé tételét.

Hiszem, hogy e beruházás megvalósításával a mikepércsi polgárok életminőségének javításán túl hozzájárulhattunk a Kor-
mány ágazati politikájának megvalósulásához is.” 
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II. rész

A szavazás ideje és helye

Szavazni kizárólag 2014. október 12. napján, 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A szavazás napján a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a megyei közgyűlés tagjainak megválasztása mellett sor kerül a települési, területi, és az országos nemzetiségi 
önkormányzatok képviselőinek megválasztására.

Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakcíme szerinti szavazókörben, vagy átjelentkezés alapján a bejelentett tartózkodási 
helye szerinti szavazókörben, mozgóurna igénylés esetén pedig a kérelemben feltüntetett címen lehet.

Valamennyi szavazókör szavazóhelyisége a Nagyváradi u. 1. szám alatti általános iskola földszintjén kerül kialakításra. A sza-
vazókörök helyét az épület aulájában útba igazító táblák jelzik. Minden választópolgár abban a szavazókörben szavazhat, amelybe 
lakcíme alapján tartozik. A nemzetiségi választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókörben és a nemzetiségi szavazókörben is 
szavazhatnak. A szavazókör számát a választási értesítő tartalmazza, ezen túlmenően az adott szavazókörhöz tartozó utcajegyzék 
a szavazóköröknél kifüggesztve is megtalálható lesz.

A szavazás módja a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

A szavazás feltétele, hogy a szavazópolgár szerepeljen a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben, továbbá személyazonosságát 
igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:

A) lakcímigazolvány és   - személyazonosító igazolvány vagy
                                                - útlevél vagy
                                                - vezetői engedély,
           vagy
B) lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a választópolgár részére átadja a szavazólapokat, valamint a 
szavazólapok elhelyezésére szolgáló borítékot, szükség esetén megmagyarázza a szavazás módját. A szavazólapok átvételét a 
választópolgárnak a kinyomatatott szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával kell igazolnia. (Írásképtelen választópolgár 
helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket)

A választópolgárok 3 szavazólapot kapnak:
•	 A	polgármester	választásának	szavazólapján	a	választópolgár	egy	jelöltre	szavazhat.
•	 Az	egyéni	listán	szereplő	képviselők	szavazólapján	a	választópolgár	legfeljebb	annyi	jelöltre	szavazhat,	ahány	egyéni	
listás mandátum kiosztható. Mikepércs vonatkozásában legfeljebb 6 képviselőjelöltre lehet szavazni.
•	 A	megyei	közgyűlés	tagjai	választásának	szavazólapján	a	választópolgár	egy	listára	szavazhat.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon 
szereplő jelöltre, listára a jelölt neve melletti, illetve a lista melletti körbe tollal két, egymást metsző vonallal lehet. A szavazólap 
kitöltésének ideje alatt csak a szavazópolgár tartózkodhat a szavazófülkében, kivéve abban az esetben, ha a választópolgár nem 
tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy egyéb ok akadályozza a szavazásban, ebben az esetben egy általa választott segítő, 
ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét igénybe veheti.
A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és a szavazóhelyiségben kihelyezett urnába dobja.

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot 
a szavazatszámláló bizottság bevonja és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. Fontos, hogy a szavazatszámláló bizott-
ság a rontott szavazólap helyett újat választópolgáronként és szavazólapfajtánként csak egyszer adhat ki.

A 2014-es önkormányzati választás jelöltlistáját illetve a szavazóköri utcajegyzékek listáját a www.mikepercs.hu 
honlapon olvashatják.

6.
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A szavazás módja a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

A roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a választópolgár gyakorolhatja választójogát, aki felvételre került a nemzetiségi 
névjegyzékbe.
A szavazás rendje hasonlóan alakul a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban leírtakhoz azzal 
a különbséggel, hogy a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok egyrészt a lakcímük szerinti szavazókörben (1-4.) sza-
vazhatnak a polgármester jelöltekre és a helyi önkormányzati képviselő jelöltekre, másrészt a nemzetiségi szavazókörben szavazhatnak 
a nemzetiségi képviselőjelöltekre, illetve nemzetiségi listákra.
A nemzetiségi választójoggal rendelkező választópolgárok a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapján legfeljebb annyi 
jelöltre szavazhatnak, ahány egyéni listás mandátum kiosztható. Mikepércs vonatkozásában legfeljebb 3 nemzetiségi képviselőjelöltre lehet 
szavazni. A területi, valamint az országos nemzetiségi szavazólapon a választópolgár egy-egy listára szavazhat.
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A Mikepércsi Tükör és a politikai kampány

Tájékoztatjuk minden kedves olvasónkat, hogy a Mikepércsi Tükör az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nyilvántartásában 
nem szereplő sajtótermék, emiatt a lapban nem jelentethető meg politikai hirdetés!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: választási törvény) rendelkezik a választási 
kampányról. 
A választási törvény megkülönbözteti a politikai reklám és a politikai hirdetés fogalmait, amelyek eltérő módon kerül-
tek szabályozásra, mivel eltérő kampányeszközöknek minősülnek.

A választási törvény 147.§ (1)-(3) bekezdései nem hozhatóak összefüggésbe újságunkkal, mivel az a politikai reklám 
megjelentetésével, közzétételével kapcsolatos szabályokat rögzíti, amely nem vonatkozik a Mikepércsi Tükörre. 

Politikai reklámot a médiaszolgáltatók (pl. rádiók, tv-k) sugározhatnak, de a Mikepércsi Önkormányzat nem minősül 
médiaszolgáltatónak, a Mikepércsi Tükör papír alapon megjelenő időszaki lap, műsorszámot nem közvetít, tehát poli-
tikai reklámot sem tehet közzé.

A Mikepércsi Tükör a Médiatörvény értelmében sajtóterméknek minősül, szövegből és képekből álló tartalmat jelentet meg. 

A választási törvény értelmében sajtótermékekben nem politikai reklám, hanem díjazás ellenében politikai hirdetés 
jelentethető meg, abban az esetben, ha az újság az ÁSZ nyilvántartásában szerepel. Mivel a Mikepércsi Tükör az ÁSZ nyil-
vántartásában nem szereplő sajtótermék, emiatt a lapban nem jelentethető meg politikai hirdetés!
A választási kampányidőszak a törvény szerint augusztus 23-án kezdődött meg, a szavazás napjáig tart, tehát az előbbiekben 
ismertetett szabályok, csak az augusztus 23-át követő időszakban megjelent sajtótermékekre vonatkoznak, nem vonat-
koznak a Mikepércsi Tükör júniusi, júliusi és augusztus első hetében megjelent lapszámaira, az abban megjelent tudósí-
tásokra!

Megértésüket köszönjük! 
A Mikepércsi Tükör szerkesztősége

Engedélyezésre vár a település új részeit érintő televíziós, internetes és telefonos hozzáférés biztosítása
Több évnyi szolgáltató keresés és tárgyalás után, az önkormányzat megegyezett a Magyar Telekom Nyrt-vel a település új részeinek 
informatikai kábellel való ellátására, amely biztosítani fogja az ott élőknek a legkorszerűbb televíziós, internetes és telefonos hozzáférést.
Az elmúlt években az önkormányzat többször tárgyalta szolgáltatókkal, hogy a település lefedettség nélküli részein informatikai hálózatot 
építsenek ki. Az UPC azonnal elutasította az igényt, mondván túl kis piac neki Mikepércs, ráadásul semmilyen lefedettséggel nem bír 
erre, s így túl nagy lenne a szükséges beruházás. A Fibernet megrendelte a terveket a szaktervező cégtől, ám miután felvásárolta az Invitel 
leállt a projekt, mert az új tulajdonos szintén nem látott fantáziát a fejlesztésben.
A fejlesztést korábban elutasító Telekom hozzáállásában viszont időközben változás történt. Mivel az önkormányzat minden támogatást 
megadott a Telekomnak, így 2014 év tavaszán megindultak a műszaki egyeztetések és előkészítések, amelyek megtervezéséhez a Pol-
gármesteri Hivatal 2014 év nyarán kiadta a szükséges szakhatósági előzetes engedélyeket. Így a felkért szaktervező elkészítette az engedé-
lyezési anyagot, amelynek jelenleg is zajlik az engedélyezési eljárása.
Amennyiben minden szakhatóság támogatja a kivitelezést, előreláthatólag jövő év nyarán kezdődhet a beruházás, melynek eredmé-
nyeként, az új településrészeken is biztosított lesz az internetes, telefonos, valamint a televíziós hozzáférés.
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Megoldódhat a település belvízproblémája

Mikepércs igen súlyos belvízhelyzete közismert. Sajnos a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerünk sok esetben alkalmatlan a nagy 
mennyiségű téli, illetve tavaszi csapadékvíz hatékony elvezetésére településünk fekvése miatt. Az utóbbi évtizedben rendszeresen - évente 
általában több alkalommal is - védekezni kényszerült az önkormányzat, gyakran lakossági, illetve polgári védelmi segítséget is igénybe véve. 
A község belvízproblémájára a végleges megoldást, a település meglévő vízi létesítményeinek felújítása, illetve új csapadékvíz elvezető rend-
szer megépítése jelentené, amely biztonsággal elvezetné a belterületen keletkezett bel- és csapadékvizet a befogadó csatornákba: a település 
keleti felén található Kati érbe, illetve a nyugati oldalon fekvő Kondorosi csatornába. Településünk jelenleg körülbelül 8 km hosszú belvíz 
elvezető hálózattal rendelkezik, de a hatékony vízelvezetés érdekében további 20 km megépítése lesz szükséges.
Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten folyamatosan ellátja a település meglévő árkainak tisztítását, hordalékkotrását, amely javítja 
ugyan a csapadékvizek természetes lefolyását, nem pótolja ugyanakkor a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának szükségességét.   
A Kormány a 2014-2020-as fejlesztési időszakban fokozott figyelmet kíván fordítani a belvíz okozta gazdasági, társadalmi és környezeti 
problémák megelőzésére, a kialakult veszélyhelyzetek kezelésére, ennek keretében a közeljövőben olyan európai uniós projektek kiírása 
várható, amelyek megoldhatják a település évtizedek óta fennálló belvíz problémáját. 
A pályázati lehetőségekre való felkészülés jegyében az önkormányzat megkezdte a meglévő csatorna-hálózat felújítására, átemelők, 
szivattyúk, egyéb műszaki létesítmények megépítésére, szükség esetén a belterületről elvezetett csapadékvizet befogadó vízfolyások 
mederkotrására, szélesítésére vonatkozó tanulmánytervek elkészítését. Sikeres pályázat esetén várhatóan több ütemben valósulhat meg a 
település belvíz elvezető rendszerének korszerűsítése.

Óvoda és Orosz István utca rekonstrukciója

A képviselő-testület döntésének megfelelően 2014. július 14-én, a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 123. § alapján megindult a „Gyűjtőút fejlesztése 
Mikepércsen” elnevezésű közbeszerzési eljárás. Ez az eljárás volt hivatott eldönteni azt, 
hogy ki építi meg a település egyik fő útvonalát, az Óvoda és az Orosz István utcákat.

A nyílt közbeszerzési eljárást megindító részvételi felhívás 2014. július 14-én jelent meg a köz-
beszerzési értesítőben. A beérkezett ajánlatokat szakmai Bíráló Bizottság vizsgálta amely, két 
ajánlatot  érvénytelennek javasolt minősíteni, tekintettel arra, hogy ajánlatuk nem felelt meg 
az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak. Két ajánlattevő ajánlatát 
viszont érvényesnek javasolta elfogadni a bizottság. Valamennyi ajánlattevő jóval magasabb 
ajánlatot tett, mint a rendelkezésre  álló forrás. A legolcsóbb ajánlat is több mint 43 millió 
forinttal haladta meg azt az összeget, amit az önkormányzat támogatásból és saját for-
rásból biztosítani tud, ezért a képviselő-testület a Kbt. 76.§ (1) bekezdés c) pontja alapján 
eredménytelennek nyilvánította az eljárást, s új eljárás megindításának előkészítéséről 
döntött. Az új eljárás előkészítése jelenleg zajlik, várhatóan október első felében jelenhet 
meg a részvételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben. A sikeres közbeszerzést követően 
kezdődhetnek meg a tényleges munkálatok.

A kommunális hulladékszállítás új rendszerének kialakításán dolgozik az Önkormányzat

Mikepércs Község Önkormányzata öt településsel összefogva a szemétszállítás új rendszerének kialakításán dolgozik, amelynek 
várható eredménye szerint a jövőben mindenki a szállítók által megmért hulladék mennyisége után fog díjat fizetni. Az ehhez 
szükséges közbeszerzési eljárás megkezdődött.
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Tájékoztatás a szennyvízcsatorna-hálózat bővítéséről, az utcák szilárd útburkolattal való ellátásáról

Az Európai Unió új, 7 éves (2014-2020 között érvényes) pénzügyi ciklusának pályázatai hamarosan elérhetőek lesznek az önkormányza-
tok számára is. Ez a lehetőség Mikepércs új településrészein élők számára azt jelenti, hogy a sikeres pályázatot követően megkezdődhet 
a települési szennyvízhálózat bővítésének megvalósítása.  A pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkálatok már lezajlottak. 
Önkormányzatunk 2011-ben a víziközmű projektek előkészítése elnevezésű pályázaton nyert 12 millió forintból elkészítette a hálózat 
bővítésére vonatkozó megvalósítási tanulmányt és pénzügyi elemzést, továbbá a kivitelezés tervdokumentációját. Ezen dokumentumok 
szükséges feltételei a szennyvízhálózat bővítésére szóló újabb pályázati fordulón való részvételünknek. 

Az Unió előírásai szerint szennyvízcsatorna pályázatot kistelepülés önállóan nem nyújthat be, ezért Mikepércs Debrecennel kez-
deményezett együttműködést. A közös pályázat benyújtására vonatkozó együttműködési szándékot, a napokban Dr. Papp László 
jelenlegi alpolgármester, reményeink szerint jövőbeli polgármester megerősítette. 

A csatorna-pályázat második fordulója során fogjuk megkeresni az érintett lakókat a részletesebb tájékoztatás érdekében, ismertetjük a 
beruházás őket terhelő hozzájárulásának mértékét és megfizetésének módját, a szennyvízcsatorna- hálózat kiépítésének első üteménél 
kialakított gyakorlat szerint. 

A szennyvízcsatorna beruházást követően az önkormányzat megkezdi az utcák szilárd útburkolattal való ellátását. A csatornázás 
az utak megbontásával jár, ezért logikus és érdemes is az aszfaltozással megvárni a csatornázási munkálatok végét.  Azonban ismerve 
a csatornaberuházások megvalósításához, a pályázat benyújtásától a megvalósításig szükséges idő mennyiségét, az önkormányzat 
átmeneti megoldást keresett az utak állapotának javítására, megóvására. A kertvárosi közlekedő utakra az elmúlt években nem 
volt pályázati kiírás, ám készen minden lehetőségre, elkészítettük az utak engedélyes terveit. Szakértő mérnök bevonásával költségve-
tés is készült. Az aszfaltozás teljes műszaki tartalommal több, mint 200 millió forintba, csökkentett műszaki tartalommal 158 millió 
forintba kerülne. Amíg ezt az összeget nem lehet pályázati forrásból megfinanszírozni, és az érintett utcában lakók a csatornázás előtt 
azt igénylik, az önkormányzat az aszfaltozástól eltérő, ezért olcsóbb, ugyanakkor megfelelő átmeneti megoldást nyújtó technológiát 
alkalmazva (mint például a martaszfalt technológia) keres megoldást az utcák szilárd útburkolattal való ellátására.
Több aszfaltozással foglalkozó cég mérte fel a területet, és adott árajánlatot, melyet utcánként szervezett tájékoztató keretében fogunk 
ismertetni az érintett településrészen lakó polgárokkal, annak érdekében, hogy a tényleges igényeknek megfelelő megoldás születhessen.
Természetesen ez a lehetőség a település egész területére, összes még földes, vagy útalappal rendelkező utcájára vonatkozik. Az 
utcánkénti megbeszélések időpontjáról a későbbiekben küldünk tájékoztatást. 
Amennyiben az Uniós források ezt lehetővé teszik a közeljövőben, Bodóháza területén is megkezdődhetnek a csatornázási 
munkálatok.

Türelmüket köszönjük!
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Bizonyára sokan emlékeznek még azokra az áldatlan állapotokra, amikor a nehezen megközelíthető, veszélyes Petőfi utcára kel-
lett menni orvoshoz… Biztosan többen átélték azt is, hogy betegen az utcán kellett várakozni férőhely hiányában, hogy orvosi 
ellátásban részesüljenek. Ezeket a problémákat több mint két éve, az egészségközpont létrehozásával sikerült megoldani. Dr. 
Molnár Gábor háziorvost kérdeztük arról, milyennek látja a mostani körülményeket, hogyan értékeli a központ működését.

- Jelenleg sokkal kulturáltabb körülmények között biztosított a betegellátás Mikepércsen, mint korábban. Kiválóan 
megközelíthető, csendes környezetben várjuk pácienseinket a Szabadság utca 1. sz. alatt, ahol tágas rendelőben tudjuk fogadni 
betegeinket. Ebben az épületben megoldott a két körzet szeparálása, ami azért is nagyon fontos, mert régebben a páciensek sok-
szor nem voltak tudatában annak, hogy melyik körzetbe tartoznak. Az I. számú körzetben alig 600, míg a II. számú körzetben, 
nálam 2300 beteg van, ami sajnos egy kicsit hosszabb várakozást jelent a páciensek számára. 
Az egészségközpontban az orvosi rendelő mellett kialakításra került egy nővérgondozó, egy sebkötöző is, ahol kényelmesen 
elférnek eszközeink. A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó helyiség is kialakításra került, illetve egy partnerkapcsolati iroda. 
Nagy előny továbbá, hogy a védőnői szolgálattal szorosabban tudunk együttműködni, hiszen szinte csak egy ajtó választ el 
bennünket egymástól. Számítógép hálózatunk nagyon jól működik, mi látjuk a védőnők által gépbevitt adatokat és ők is le 
tudják kérdezni adott esetben a háziorvosi programban tárolt értékeket. 
Pozitívumként kell megemlíteni, hogy munkahelyet is teremtett a központ! – folytatta Dr. Molnár Gábor. - Takarítószemélyzet 
kapott itt álláslehetőséget, valamint két adminisztrátor, akik a diszpécserpultban fogadják a betegeket. Ez a kulturáltabb várakozás 
mellett nagyban segíti az orvos munkáját, hiszen már a betegfelvételi pultnál fontossági sorrendet tudnak állítani az adminisztráto-
rok, látva a páciensek egészségi állapotát.  Előjegyzések fogadására is alkalmasak vagyunk, bár ezzel a lehetőséggel még nem nagyon 
élnek Mikepércsen. Nyáron voltak diák segítőink is, - mondta a háziorvos, - ugyanis az Ady Endre Gimnáziummal szerződésben ál-
lunk. Az érettségi vizsgához szükséges kötelező 50 óra közösségi munkára szívesen jöttek hozzánk a diákok. Szükség is van minden 
segítségre, hiszen a betegforgalom átlagban 70, járvány idején 80-90 fő is szokott lenni. 

A jövőre vonatkozóan a következőket mondta el Molnár doktor: 
- Az egészségpolitikai reformok jegyében született meg az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása, 
amely 2015. december 31-ével a területi ellátási kötelezettség nélküli orvosok működtetési jogát megszünteti. Területi ellátási 
kötelezettséggel jelenleg csak az I. és a II. sz. körzet rendelkezik Mikepércsen. Ez azt jelenti, hogy a település egész lakossága ebbe 
a rendelőbe fog koncentrálódni, ami miatt biztosan szükség lesz további bővítésekre a jövőben.

Mivel több praktikus lehetőség rejlik még az épületben, a betegellátás színvonalának további növelése is várható a jövőben. Mol-
nár doktor reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy idővel a fogorvosi rendelő is a központban kap majd helyet. 
                   Sápi Ildikó

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Jól vizsgázott az Egészségközpont
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Már készülnek az Egészségközpont melletti terület beépítésének tervei

Több tervezőiroda is felkérést kapott az Önkormányzattól az Egészségközpont melletti terület beépítésére vonatkozó előzetes 
tervek elkészítésére, miután döntés született a Főteret körülölelő terek jövőbeni rekonstrukciójáról, a központ bővítéséről. 

Ebbe tartozik bele a még üresen álló telkek beépítése is. Az Egészségközpont szakrendelőkkel, fogorvosi rendelővel való bővítése 
mellett az elképzelés szerint itt kap majd helyet a régi Coop üzlet elbontását követően egy új áruház, illetve ideköltözne a 47-es 
főútról a Takarékszövetkezet is. 
Az Önkormányzat szeretné, ha a gyógyszertár is itt kapna végleges helyet, de tervben van még egy hangulatos, belső udvaros piz-
zéria kialakítása is. A források ismeretében, igény szerint, szolgálati lakások is épülhetnének ezen a területen. 
A tervek megvalósításában partner a Takarékszövetkezet és a Coop üzletlánc is, örömmel vesznek részt a beruházásban. 
A képeken az egyik tervezőiroda által elkészített látványterv látható, amely a terület beépítését mutatja. 

Az Önkormányzat lehet a Szociális Otthon fenntartója

A Szociális Otthon lakói minden évben kapnak meghívást a mikepércsi Falunap rendezvényeire, és a nyugdíjasokhoz 
hasonlóan ebéddel várja őket az Önkormányzat. Azokhoz pedig, akik nem tudnak ellátogatni hozzánk, az Önkormányzat 
a Szociális Otthonban rendez egy kellemes délelőttöt. Így történt ez most, 2014-ben is, amikor mikepércsi fiatalok mazs-
orett bemutatóit, néptánc, népi ének előadásait láthatták többek között, majd a konyha által készített finom töltött káposz-
tát fogyaszthatták el az otthonban lakók. 
A korábban a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Szociális Otthon jelenleg állami fenntartású. Tímár Zol-
tán polgármester úr az elmúlt években már többször tárgyalt a megyei és az állami fenntartóval arról, hogy a Szociális Otthon kerül-
jön át Mikepércs Község Önkormányzatához. A jelenlegi fenntartó ettől nem zárkózik el, remélhetőleg az ország más településeiről 
érkező hasonló kéréseket együtt kezelve, hamarosan döntés születik az átadás-átvételről. Amennyiben ez megtörténik, úgy újra a 
mikepércsi konyha veszi át az étkeztetést, megoldva ezzel a jelenlegi minőségi problémákat.
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Pályázat neve, témája, tárgya
 Pályázat teljes

költségvetése (bruttó) 
forint

Megjegyzés

Művelődési Ház felújítása 67.000.000 .- 
ebből energia felhasználási ha-
tékonyságra kb. 20.000.000.- 

A program megvalósítása 2006. évben fejeződött be, a SAPARD program 
keretében. Az épületben új fűtési rendszert kapott, illetve új nyílászárókat 
és hőszigetelést.

Iskola és óvoda világítás 
korszerűsítése

kb. 8.000.000.- A program 2008. évben valósult meg. A beruházás forrása az energiatakarékos 
világítóberendezések és a régi, lecserélt világítóberendezések fogyasztáskül-
önbsége, így tényleges, egyösszegű költség nem merült fel a beruházással 
kapcsolatban. Az önkormányzat 2014. nyarán zárta le a beruházás pénzügyi 
fejezetét, és az összes eszközt nettó 150 ezer Ft maradványértéken vásárolta 
meg.

Általános iskola alsó tagozatos épületé-
nek fűtés korszerűsítése

7.500.000.- A 2009. évi fejlesztés keretében az épület fűtő berendezésének 
korszerűsítése, egy új vegyes tüzelésű kazán beépítése valósult meg.

Általános iskola Nagyváradi és 
Óvoda utcai épületeinek teljes nyí-
lászáró cseréje

45.000.000.- A két épület valamennyi nyílászárója le lett cserélve a 2010. évben.

Általános iskola felső tagozatos 
épületének fűtés korszerűsítése

12.000.000.- Az épület fűtő berendezésének (un. primer kör) korszerűsítése, valamint 
két új vegyes tüzelésű kazán beépítése valósult meg a 2010. évben az Ön-
kormányzati Minisztérium támogatásával.

Új egészségközpont kialakítása 89.000.000.- 
ebből energia felhasználási ha-
tékonyságra kb. 6.000.000.-  

A tervezés és a 2012. évi kivitelezés során nagy hangsúlyt kapott az, hogy 
az épület fenntartási költségei alacsonyak legyenek, ezért modern, alacsony 
hő átbocsátási tényezőjű nyílászárót, hőszigetelést és napkollektort kapott.

Napelemes rendszer kiépítése az 
általános iskola felső tagozatos 
épületében

17.500.000.-   A település oktatási intézményének szinte teljes (több mint 90 %-os) ener-
giaigényét kielégíti a 2012-ben kiépített 77 m2 felületi napelempark, mely 
az épület tetőszerkezetén kapott helyet. Az eszköz éves energiatermelése 
több mint 13 ezer kWh.

Napkollertoros használati melegvíz 
termelő rendszer építése a település 
étkező - konyhájában.

19.000.000.-   Az étkező - konyha napi melegvíz igényének több, mint felét napenergia bizto-
sítja, a 2012. évben kiépített napkollektoros rendszernek köszönhetően.

Petőfi utcai óvoda fűtés 
korszerűsítése, külső, és belső nyí-
lászáró cseréje

12.000.000.-  Az épület teljes nyílászáró cseréje mellett a fűtési rendszer is megújult a 
2012. évi beruházás keretében.

Integrált közösségi szolgálatató tér 
kialakítása

65.000.000.-
ebből energia felhasználási ha-
tékonyságra kb. 18.000.000.-     

 A régi épület felújítása és bővítése során a 2013. évben befejeződő kivi-
telezés során nagy hangsúlyt kapott az, hogy az épület fenntartási költsé-
gei alacsonyak legyenek, ezért modern, alacsony hő átbocsátási tényezőjű 
nyílászárót, hőszigetelést és napkollektort kapott.

Új óvodai feladat-ellátási hely építése 207.000.000.-    
ebből energia felhasználási ha-
tékonyságra kb. 28.000.000.-

 A tervezés és a 2014. évi kivitelezés során nagy hangsúlyt kapott az, hogy 
az épület fenntartási költségei alacsonyak legyenek, ezért modern, alacsony 
hő átbocsátási tényezőjű nyílászárót, hőszigetelést és napkollektort kapott.

Új bölcsődei intézmény létrehozása 156.000.000.-
ebből energia felhasználási ha-
tékonyságrakb. 23.000.000.-

A tervezés és a 2014. évi kivitelezés során nagy hangsúlyt kapott az, hogy 
az épület fenntartási költségei alacsonyak legyenek, ezért modern, alacsony 
hő átbocsátási tényezőjű nyílászárót, hőszigetelést és napkollektort kapott.

A Petőfi utcán, a volt orvosi rendelő 
átalakítása, „Mesekuckó” nevű közös-
ségi tér kialakítása

5.500.000.-
ebből energia felhasználási ha-
tékonyságra kb. 1.000.000.-     

 A tervezés és a 2014. évi kivitelezés során nagy hangsúlyt kapott az, hogy 
az épület fenntartási költségei alacsonyak legyenek, ezért modern, alacsony 
hő átbocsátási tényezőjű nyílászárót, hőszigetelést és napkollektort kapott.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Energiafelhasználás hatékonyságának növelése Mikepércsen

Mikepércs Önkormányzata jelentős hangsúlyt helyez fejlesztései során a fenntartható fejlődés elveire. Ez természetesen 
megmutatkozik az önkormányzat pályázati tevékenységében is, hiszen mindent egybevetve az energiahatékonyságot 
növelő pályázat összértéke meghaladja a 700 millió Ft-ot az elmúlt 12 évben.
Felsorolni is nehéz azokat az önkormányzati pályázatokat, amelyek kapcsolódnak az energiahatékonyság növelés célkitűzéséhez.
Csak a legjelentősebbeket említve:
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Mikepércsi vállalkozók építik a Mesekuckót

A 2012-ben létrehozott „Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER 
Egyesület” egyik alapító tagja Mikepércs Önkormányzata.  Az 
Egyesület elsődleges célja a tagtelepülések fejlesztéseinek, fejlesztési 
elképzeléseinek támogatása.
2013-ban az Egyesülethez benyújtott önkormányzati projekt javaslat 
alapján, Mikepércs Önkormányzata támogatást nyert a 35/2013.(V.22.) 
VM rendeletben rögzített pályázati konstrukció keretében, „Mesekuckó 
kialakítása Mikepércsen” elnevezéssel. A fejlesztés célja elsődlegesen a 
magyar irodalmat, népi hagyományokat, hagyományos iparművészetet 
bemutatni tudó helyiség kialakítása, önkormányzati tulajdonú épületben. 
A helyszín a Petőfi u. 51. szám alatti, volt orvosi rendelő.
A projekt javaslatunkra megnyerhető maximális forrás 2 000 000 fo-
rint lehetett. Mivel azonban olyan kiemelkedőnek minősítette az el-
bíráló a pályázatot, hogy saját döntési jogkörében, egyedi elbírálásúnak 
minősítette, s így a közreműködő szervezet jóvoltából Önkormányzatunk 
3 215 615 Ft támogatásban részesült.
Az épületben a beruházást követően felolvasásokat lehet tartani az iroda-
lom, a vers, a népművészet, a népmese gyöngyszemeiből gyerekeknek, 
felnőtteknek határon innen és túl. Be lehet mutatni, illetve foglalkozásokat 
lehet tartani a népművészet, iparművészet tárgykörben, a területén elis-
mert népművész, iparművész segítségével. E célok elérése érdekében Ön-
kormányzatunk együttműködési szerződést kötött a Csodavár Óvodával 
és a Béres András Művészeti Iskolával, valamint községünk civil szerveze-
teivel.
A felújítási munkálatok júliusban kezdődtek.  A beruházás kizárólag he-
lyi vállalkozók bevonásával készült el. A felújítás várhatóan október 6-án 
fejeződik be, amit a műszaki átadás-átvételi eljárás követ, ezután lehet 
használatba venni Mikepércs újabb közösségi terét.

A szociális tűzifa támogatásról

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy az önkormány-
zat az idén is szociális alapon nyújtott tűzifa támogatásban 
részesíti a rászorulókat. Az elmúlt télen 2000 mázsát osztott 
ki a jogosultaknak, várhatóan ennél nagyobb mennyiség 
kerül kiosztásra a ránk váró télen.

Jelenleg zajlik a 2014/15. évi téli időszakra vonatkozó szociá-
lis alapú tüzelőanyag igény összesítése. A megjelent jogszabály 
alapján az önkormányzati igényt 2014 október 6-áig kell be-
nyújtani a Belügyminisztériumhoz. Az önkormányzat már 
előzetesen megállapodott a Nyírerdő Zrt.-vel, a szállítandó fa 
minőségében és típusában, illetve egy várható mennyiség-
ben. A képviselő-testület a szükséges döntéseket meghozta, 
így reményeink szerint már október végén, november elején 
megtörténhetnek a lakossági megkeresések és december ele-
jén megkezdődhet a tűzifa kiosztása a rászorulóknak.
A szociális tűzifának és osztásának költségeit közösen viseli az 
Önkormányzattal a Belügyminisztérium.

Folytatódtak a szabadtéri kondipark tervezésének 
munkálatai a Közösségi Házban

A nyár végén, mikepércsi fiatalok kezdeményezésére az Ön-
kormányzat szabadtéri kondipark tervezésébe kezdett, melynek 
újabb egyeztetésére került sor, ahol ezúttal az eszközök kerültek 
kiválasztásra. A kivitelezést az önkormányzat közmunka prog-
ramjában dolgozók fogják elvégezni, a munkálatok hamarosan 
megkezdődnek a Közösségi Ház udvarán.
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MIKEPÉRCS MÚLTJA ÉS JELENE

Étkező-konyha

Wass Albert Művelődési Ház

Általános Iskola Óvoda utcai épülete

Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola
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8.16.

Játék és vidámság az új óvodában

Benépesült a szeptember 17-én, hivatalosan is átadott új óvodai részleg, ahol több mint hetven kisgyermek kezdte meg a 
2014/2015-ös nevelési évet. Novák Katalin államtitkár asszony örömét fejezte ki az átadón arra vonatkozóan, hogy az ovisok 
igazán modern, szép intézményben járhatnak óvodába, ahol a természet közelsége mellett a berendezési tárgyak, illetve a 
gyermekeket körülvevő komfortos csoportszobai környezet is nagyban hozzájárul az egészséges testi-lelki fejlődésükhöz. 
Rácz Gabriella alpolgármester asszonyt kérdeztük a szeptemberi óvodakezdésről.
- A gyönyörű, tágas, impozáns épületben nagyon jól érzik magukat a kicsik! Mindenkinek jut játék is bőven az ugrálólabdák, 
kismotorok, fejlesztő- és homokozójátékok közül.- közölte Rácz Gabriella, aki maga is az új épületben dolgozik. - Hat óvónő, 
egy pedagógiai asszisztens és három dajka vesz részt a mindennapi tevékenységekben a Tisza István utcán, akik szintén nagyon 
szeretnek itt dolgozni. Sok ovis a Petőfi utcára járt korábban, de a beszokó gyerekek mellett vannak újonnan érkezők is a három 
csoportban. Többen megragadták az alkalmat és átiratták csemetéiket Mikepércsre, olyanok is, akik korábban Debrecenbe 
jártak oviba. A szülők nagyon elégedettek! 
- A kinti játékok többségét már használják a kicsik, az udvaron a füvesítés is megtörtént, az ősz folyamán pedig újabb já-
tékok kerülnek kihelyezésre és további növényeket, gyümölcsfákat telepítenek az urvarra. - folytatta alpolgármester asszony. 
- Ökoóvodaként a közeljövőben konyhakertet hozunk létre, ahol ovisaink is tevékenyen részt vesznek majd a zöldségek, 
gyümölcsök termesztésében. Lesz nálunk baromfiudvar is, ahol többek között tyúkokat, kacsákat, nyulat tartunk majd, így 
közelről figyelhetik meg gyermekeink a kisállatok fejlődését. A közeljövőben mindezek megvalósulásához gazdasági épületet 
kell építeni. Rengeteg fejlesztés fog még itt történni.

A további tervekről Rácz Gabriella elmondta, hogy az esélyegyenlőség biztosítása miatt a Petőfi utcai óvodai részleg átköltözik 
az Óvoda utcára. A régi kisiskola épülete egy újabb építésű, modernebb intézmény, jobban megközelíthető, ahol jobb parkolási 
lehetőség biztosított. Itt csak kisebb átalakításokra lesz szükség; a jelenlegi tantermek megfelelőek lesznek csoportszobáknak, 
csupán az udvart kell majd kialakítani. A tervek szerint a következő nevelési évet már itt kezdenék a jelenleg Petőfi utcán 
ovis kisgyermekek.
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Kétnyelvű csoport indításának lehetőségei a mikepércsi óvodában

„Minden gyermek tanuljon legalább két nyelvet!” – ezzel a mottóval indította útjára az Európai Tanács az Európai Unió minden 
tagországában a Piccolingo kampányt, melynek középpontjában a korai nyelvtanulás áll. A kampány mindenekelőtt a szülőkhöz 
szól. A Piccolingo kampány célja, hogy minél több szülő ráébredjen az iskoláskor előtt elkezdett nyelvtanulás jótékony hatására.
Az Európai Bizottság életre hívott kutatócsoportja „A többnyelvűség hozzájárulása a kreativitáshoz” címmel elemzést állí-
tott össze, amely tudományos alapossággal mutatja be, hogy a nyelvek ismerete jótékony hatással van az emberi agyra. A 
többnyelvűség pozitív hatással van a tanulás folyamatára, a komplex gondolkodásra, a kreativitásra, javítja a mentális rugal-
masságot, a kapcsolatteremtő és kommunikációs képességet. A többnyelvűek jobban teljesítenek az összetett és nagyobb ki-
hívást jelentő problémamegoldó feladatokban is. Figyelemreméltó megállapítás az is, hogy az agyban keletkező pozitív változá-
sok már akkor is jelentkeznek, ha valaki még csak a nyelvtanulási folyamat elején tart. 
Már 1997-ben az Európai Tanács konferenciáján hangsúlyozták, és alátámasztották a korai nyelvtanulás tantervbe foglalását, és 
a nyelvtanulás folytonosságának jelentőségét. Magyarország Európai Uniós tagságának elengedhetetlen feltétele a nyelvtudás 
kiszélesítése.  Magyarországon leghamarabb negyedik osztálytól kötelező a nyelvek oktatása. Egy 2004-es adat szerint a magyar 
lakosság mindössze 10%-a beszél valamilyen idegen nyelvet. Ez megdöbbentően kis szám, a téma ezért is olyan aktuális. 
Antali Zita pszichológus, a téma szakértője szerint a korai nyelvtanulás neurológiailag (idegrendszeri alapon) is alátámasztott. 
Egy gyermek hét éves koráig képes bármelyik nyelv tökéletes fonológiai elsajátítására. Ezt követően ez a képesség fokozatosan 
hanyatlik.  Három éves korra kialakul a nyelvtanuláshoz szükséges memória is. Az óvodai nyelvtanulás tehát helyénvaló. 
Gyakorló szakemberek szerint az óvodai és az alsó tagozatos nyelvtanulás során az anyanyelv elsajátításához hasonló folyama-
tok során rögzülnek az idegen nyelv szavai és a nyelvtani szabályok, de ez csak akkor van így, ha a nyelvelsajátítást áthatja a 
játékosság és a spontaneitás.
Ma már Magyarországon is léteznek kéttannyelvű óvodák, sőt bölcsődék is, ahol a két óvodapedagógus közül az egyik magyar 
a másik angol anyanyelvű. Az angol óvónőkhöz is ugyanúgy kialakul az érzelmi kötődés. A gyerekek mutatnak valamit, vagy 
magyarul kérdeznek, az óvónő angolul válaszol, így kezdik felismerni a kicsik az egyes szavak jelentését. Nincs szó nyelvtanu-
lásról, hanem természetes élethelyzetben való kommunikáció útján sajátítják el a nyelvet.
Az a tapasztalat, hogy minél korábban kezdődik el a nyelv játékos elsajátítása, annál könnyebben és gyorsabban lehet ered-
ményt elérni. Az anyanyelvvel együtt szívják magukba a gyerekek az idegen nyelvet, együtt sajátítják el a nyelvi szabályrend-
szert, nem is tudnak róla, hogy rendszert tanulnak. A kisgyermekek nyelvelsajátítása tudat alatti, spontán, nem tudatos 
nyelvelsajátítás. A nyelv birtokába kerül spontán, erőfeszítés és formális tanítás nélkül.
Az önkormányzat, felismerve a korai nyelvtanulás szükségességét két éve bevezette a Csodavár Óvodában az angolnyelv játékos 
elsajátítását. Jelenleg új pedagógust keres a program, mivel a két évig nálunk tanító Velőtiné Pálfi Ágnes egy általános iskolában 
folytatja pedagógusi pályafutását. Várhatóan azonban a jövőben ennél sokkal több fog történni a mikepércsi óvodában az angol 
nyelv elsajátítása területén. Az új épület adta lehetőségeket is kihasználva, fenntartva a szülők hosszú távú érdeklődését a 
település óvodája iránt, az önkormányzat - a szülők tájékoztatását és egyetértését követően – megkezdi az előkészületeit 
egy kísérleti angol kéttannyelvű csoport indításának, ahol a magyar anyanyelvű óvodapedagógus mellett egy folyamato-
san angol nyelven kommunikáló óvodapedagógus segíti a gyerekek nyelvelsajátítását. 
Kéttannyelvű óvoda tudomásunk szerint még Debrecenben sincs, Budapesten és a környező településeken működik néhány 
önkormányzati fenntartású intézmény, valamint magánóvodák nyújtják ezt a kiemelt szolgáltatást az ottani családoknak. Az 
igény óriási, van olyan család, aki ezekben a magán intézményekben a heti(!) 100.000 forintot is kifizet azért, hogy a gyermeke 
korai nyelvelsajátításban részesülhessen. 
Az önkormányzat elsődleges célja, hogy a mikepércsi gyerekeknek megadja a lehetőséget arra, hogy a legfogékonyabb 
időszakban sajátítsák el játékos módon az angol nyelvet, és ezzel a kísérleti programmal új minőséget teremtve biztosítsa - az 
öko program mellett -, a mikepércsi óvoda hosszú távú kihasználtságát, bővíthetőségét.
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INTERJÚ
A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola életében 
sok változás történt az elmúlt időszakban. Ezek fényében kérdeztük Fejérné Juhász 
Mónika igazgató asszonyt a további tervekről, illetve a 2014/2015-ös tanév indításáról.  
- Mióta dolgozik itt, mikor lett vezetője az iskolának?
- A 2014/2015. tanév a 24. tanévem a mikepércsi iskolában. Ez az első munka-
helyem. 1991-ben végeztem a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola tanító szakán, 
majd 2011-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság 
és Társadalomtudományi karán megszereztem a közoktatási vezető és pedagó-
gus szakvizsgát is. 2013-ban lejárt Csengeri Miklósné igazgatói megbízása. Ő 
nem kívánt pályázni, mert nyugdíjba vonulásra készül. Így megpályáztam az 
intézményvezetői állást, és elnyertem az 5 évre szóló megbízást. Úgy vélem, az 
igazgatói feladathoz az kell, hogy az ember belülről és részleteiben is ismerje 
az iskola legapróbb rezdüléseit is. Az elmúlt években voltam osztályfőnök, 
napközis-nevelő, munkaközösség-vezető, négy évig pedig igazgatóhelyettes. 
Tehát kevés olyan feladat van, amit még nem tapasztaltam meg az iskolában. 
- Milyen tervei, céljai vannak a jövőt tekintve?
- A művészeti oktatás és az általános iskolai oktatás egymást kiegészítve segítse a 
tanulók alapműveltségének kialakítását. 
Az iskolánkban tanuló gyerekek a nevelőtestület munkájának eredményeként ren-
delkezzenek a továbbtanuláshoz elengedhetetlen alapkészségekkel, alapismeretekkel, 
alkalmazható tudással és nyelvtudással. Így kiemelten fontosnak tartjuk az idegen 

nyelv oktatást. Az angol nyelv óraszáma az első 3 évfolyamon heti 1 óra, 4. évfolyamtól az emelt szinten tanulóknak heti 5 óra, a nem 
emelt szinten tanulóknak heti 3 óra. A differenciált képességfejlesztés, az egyéni előrehaladás, az egyéni tempó figyelembevételének 
megvalósulása érdekében a matematika és magyar órák a felső tagozaton bontott, ún. nívó csoportban kerülnek  lebonyolításra.
Hiszem azt, hogy az a közös célunk, hogy diákjaink megtanuljanak és szeressenek is tanulni!  Legyen sikk a tanulás! A művészeti oktatás 
pedig olyan képességek fejlődését segítse, melynek eredménye egy színes egyéniség, egy harmonikusan működő ember.
- Az állami átvétel után, 2013-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a fenntartója, míg Mikepércs Község Önkor-
mányzata a működtetője az iskolának. Mit jelent ez a gyakorlatban?
- A 2013. január 1-jei dátum jelentős volt az állam és a közoktatási intézmények életében, hiszen megalakult a Klebelsberg Intézmé-
nyfenntartó Központ, és állami irányítás alá kerültek az iskolák, az önkormányzatok pedig lehetőséget kaptak a működtetői feladatok 
átadására vagy megtartására. Mikepércs Község Önkormányzata a működtetés vonatkozásában az iskola megtartása mellett határozott. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy folyamatosan támogatja, segíti az épület állagának fenntartását, illetve a belső karbantartási feladatok 
zökkenőmentes végrehajtását: például az interaktív táblarendszer fejlesztése, a tanulói padok felújítása, az udvari játszóeszközök baleset-
mentesítése, kerítés készítése. Másrészt a közfoglalkoztatásban dolgozó mikepércsiek számára munkalehetőséget is biztosít az iskolában: 
például adminisztrációs, portás, karbantartói vagy rendszergazda munkakörben.
- Az állami átadás-átvétel óta milyen az együttműködés az önkormányzattal? Megkap- e az iskola minden segítséget?
- Együttműködésünket hagyományosan a kölcsönös napi kapcsolat, egyeztetési folyamatok jellemzik. Az önkormányzatra a „gyer-
mekbarát” jelzőt lehet használni, hiszen több év távlatából is visszatekintve, komoly fejlesztések történtek az intézményben: például 
nyílászáró szerkezetek teljes cseréje, szembarát megvilágítási rendszer kialakítása, interaktív táblarendszer kiépítése, külső-belső 
festések, padlózat cseréje, napkollektorok működtetése. A folyamatos segítségadás a mindennapi élet-és munkafolyamatainkban 
megnyugtató stabilitást jelent. Ugyanakkor, ha felkérnek bennünket, részt veszünk a község rendezvényein, megemlékezések, ün-
nepek alkalmain a mi gyerekeink adnak műsort. 
- Debreceniként milyennek látja a települést, illetve annak fejlődését, programjait?
- Mikepércs vonzó település lett, fiatalos, pezsgő élet alakult ki. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy a népesség 
folyamatosan nő, sok debreceni család számára is csábítóvá vált ideköltözni és itt élni. A nyári fesztivál rendezvénysorozatot sok 
település megirigyelheti, mint ahogy az Európai Uniós norma szerint épült községi játszóteret is. A településen kialakított vagy 
felújított épületek: például a korszerű konyha-étkező, a Wass Albert Művelődési Ház, Közöségi Ház, de az új bölcsőde- óvoda is a fia-
talság a gyermekek, a jövő generáció életkörülményeinek jobbítását szolgálja. Az önkormányzat törekszik a korszerű, minőségi, nevelési-
oktatási feltételeket megteremteni, hiszen tény, hogy a jövő záloga az a „gyermek-társadalom”, akik majd szívesen élnek Mikepércsen, a 
középiskolai, felsőoktatási tanulmányaik elvégzése után szívesen jönnek vissza a településükre dolgozni.  A sokak számára áhított kerék-
párút is hamarosan elkészül, így a nagyvárost még közelebbinek, bármikor rövid időn belül elérhetőnek érezhetik az itt élők.
Véleményem szerint a mai világban az egyik legfontosabb érték a nyitottság, Mikepércs többek között ezt nyújtja lakóinak. 

Fejérné Juhász Mónika igazgató asszonnyal beszélgettünk

18.
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INTÉZMÉNYI HÍREK

Balatoni hétvége

Kellemes nyárzáró hétvégét tölthettek el közösen a pedagógusok, óvónők, dajkák és kisgyermekgondozók a Balatonnál szeptember 
végén. A kétnapos kirándulást az önkormányzat részben pályázati forrásból, részben pedig saját forrásból finanszírozta. Ennek 
köszönhetően 50 fő utazhatott a csodálatos tóhoz. A társaság a csapatépítő tréning kapcsán gyönyörű helyeken járt, belekóstol-
hatott a helyi ételkülönlegességekbe, megízlelhette a finom borokat mindamellett, hogy egy életre szóló élménnyel lett gazdagabb.
“A túra első állomása Balatonfüred volt, ahol a feltöltő séta és városnézés mellett jutott idő a Lóczy-barlang megtekintésére is. Szál-
láshelyünkön, Badacsonyban  jókat beszélgettünk, nótázgattunk borvacsora közben. Vendéglátónk évek óta jó kapcsolatot ápol 
Mikepérccsel, aki bármikor szeretettel vár minket a jövőben is! Másnap utunk sajnos már visszafelé vezetett, de kalandokban ekkor 
sem volt hiány! A tapolcai Tavas-barlangban készemélyes csónakokban fedeztük fel a természeti képződményt. A barlangban olyan 
élményben volt részünk, amit biztosan mindenki sokáig emlegetni fog még. Tihanyban az apátság és a Balaton fodrozódó víztükré-
nek megcsodálása után jólesett a séta az ódon házikók között, a kézműves utcán. Kevésnek bizonyult ez a két nap, de tartalmas 
és nagyon vidám volt az együtt töltött  idő! Reméljük, jövőre is hasonló meglepetésben lehet részünk! Az önkormányzat mellett 
a konyha dolgozóinak is szívből köszönjünk az áldozatos munkát: ők szendvicseket készítettek nekünk az útra. A finom hazaiból 
bőven jutott mindenkinek.”

Az általános iskola pedagógusai

A bölcsőde kisgyermekgondozói

A Csodavár óvoda dolgozói

10.03. Zene világnapi megemlékezés

10.03. Országos diáksport nap

10.06. Megemlékezés az aradi vértanúkról

10.06. Vetélkedő a felső tagozatosoknak az Állatok világnapja alkalmából

10.09. 16.30 Ovisuli a leendő 1.osztályos tanulóknak

10.13-17. Nyílt hét a művészeti iskolában

10.15. Idegennyelvi (angol, német) verseny a felső tagozatosoknak

10.15. Versíró verseny az alsó és felső tagozatosoknak

10.16. Angol nyelvi verseny az alsó tagozatosoknak

10.17 Állatkerti látogatás Debrecenbe a napköziseknek

10.17 Hulladékgyűjtés a felső tagozatosoknak

10.18 Munkanap, október 24-i pihenőnap („B” hét péntek) ledolgozása

10.20 Óvónénik látogatása az 1.évfolyamosoknál

10.21 Műveleti sebességmérés a 3., 4.és 6. évfolyamosoknak

10.21 Nyílt órák az 1.évfolyamban tanulók szüleinek

10.21. Nyílt délután az 1.és 2.napközis csoportokban

10.21. Vers és prózamondó verseny a felső tagozatosoknak

10.22. Versmondó verseny az alsó tagozatosoknak

10.22. Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

10.27-31. Őszi szünet

Az általános iskola októberi programjai

Ovibál 2014

Értesítjük a régi és új bálozóinkat, hogy a Szülők közreműködésével idén is lesz a 
Csodavár Óvodának jótékonysági bálja, melyre mindenkit szeretettel várunk! Helye: 

Művelődési Ház Időpont: 2014. november 15. 19.00 óra 
Helyét mindenki biztosíthatja 2014. október 15-ig történő jelentkezésével vagy a jegyek 
megvásárlásával. Érdeklődni lehet Móré Sándorné óvodavezetőnél a +3670/3312826-os 

telefonszámon, vagy a csoportok Szülői Munkaközösségeinek vezetőinél.
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Erzsébet tábor, Zánka

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola 90 tanulója, 9 kísérő pedagógussal a Balatonnál a zánkai Erzsébet táborban töltött 
közel egy hetet augusztusban. Élményeikről így számoltak be:
„Augusztus 10-én, közel 7 órás út után érkeztünk meg a nagyon várt táborozás helyszínére, Zánkára. A tábori élet első napi fénypontja 
a zászlófelvonás volt, és az azt követő szabadtéri diszkó, ahol a gyerekek önfeledten buliztak. Minden reggel a tábori induló hangjára 
ébredtünk, amit a reggeli torna követett. A második nap egész nap fürdőztünk a Balcsiban. Napi feladatunk volt egy táborismereti és 
egy botanikai feladatsor megoldása. A délutáni  vízi vetélkedő nagyon jó hangulatban telt. A harmadik nap ügyességi akadályversenyen 
vettünk részt 6 és10 fős csapatainkkal. A versenyszámok igen változatosak voltak: kidobó, fogócska, labdás ügyességi, csörgős lépegető, 
aknakereső, mocsárjárás, vizesvödrös ügyességi, csoportos sí stb. A Csorsza patak mentén felkerestük a kalandparkot, a téliesített szállá-
sok szép épületeit, valamint az itt működő Egry József Középiskola különlegesen szép épületét. Természetesen ezen a napon sem hagytuk 
ki a délutáni fürdőzést. Szerdán napi útirányunk Badacsony volt. A hegy meghódítása, alföldi gyerekeink számára, ebben a melegben, 
embert próbáló feladatnak bizonyult. Az első nagyobb pihenőnk a Kisfaludi-ház melletti forrásnál volt, ahol mindenki megtölthette 
kulacsát jéghideg forrásvízzel. Innen utunk a Rózsakőhöz vezetett. Este táncházas program várt ránk, majd éjszaka bátorság próbán vett 
részt két csapatunk. Utolsó előtti napunkon Erzsébet vetélkedőn vettünk részt. A „Ki mit tud?”-on Dér Emese táncolt, Fehér Kincső 
furulyázott, Virág Petra pedig népdalokat énekelt. Valamennyien nagy sikert arattak. A táborismereti vetélkedőn második lett a Hunyadi-
sokk csapata. A legnagyobb öröm a „Ki mit tud?” eredményhirdetésekor ért bennünket. Mikepércs neve háromszor is elhangzott a sok 
száz táborozó előtt, ugyanis Virág Petra első, Dér Emese második helyezést ért el, Fehér Kincső pedig különdíjas lett. Miután mindenki 
megkapta jól megérdemelt jutalmát, a nap és a táborzárás programjaként hatalmas bulit csaptak a búcsúztatók és a búcsúzók. Leengedték 
a tábori zászlót, és ezzel véget ért a mikepércsi gyerekek balatoni táborozása. Hazaindulásunk napján már sok gyereknek honvágya 
volt, de ennek ellenére szerettek volna még maradni. Itthon a szülők már nagyon várták csemetéiket, akik épen, egészségesen, sok új 
élménnyel gazdagon kerültek haza családjaikhoz.” 
(A tábornaplót a kísérő pedagógusok készítették. A teljes változat megtekinthető a www.facebook.com/Mikepércs Község weboldalon.)
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NAPKÖZIS TÁBOR 2014. 

Az általános iskola és az önkormányzat különös gondot fordít arra, hogy a dolgozó szülők gyermekeinek napközbeni felügyeletet 
és minél színesebb programokat nyújtson a nyár folyamán. Fejérné Juhász Mónika iskolaigazgató hagyományteremtő céllal ta-
lálta ki a napközis tábor lehetőségét Mikepércsen, melyet június utolsó két hetében tartottak meg. A gyerekek napi háromszori 
ingyenes étkezését Mikepércs Község Önkormányzata biztosította. 

A tematikusan alakított napközis tábor rengeteg új ismeretet, tapasztalatot, vidám alkotást nyújtott a táborozó gyerekeknek, ami 
egy igazi alkotótáborrá nőtte ki magát Nagy Ildikó Gabriella jóvoltából. A jelenleg pedagógus asszisztensként dolgozó művész ko-
rábban évekig oktatott festészetet, kalligráfiát, rajzot, művészettörténetet. A művészterápiát, ami sokat segít a fiatalok fejlődésében, 
nagyon régóta alkalmazza gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt. Külföldön szerzett tapasztalatait itthon évek óta kamatoztatja, 
mely tudást a tábor ideje alatt is alkalmazott. Különleges látásmódja és kedves stílusa a meghirdetett táborturnusokat különleges 
élménnyé tette a diákok számára. A folytatást a képzőművész, és a gyerekek egyaránt nagyon várják. 
„Mindennap megvolt az előre kidolgozott napirend. Velőtiné Pálfi Ágnes kolleganőmmel reggel zenéstornát tartottunk, reggeli 
után tábori naplót írtunk, rajzoltunk. Minden délelőtt más-más művészeti foglakozást tartottam. Olyan technikákkal ismerkedtek 
meg a gyerekek, amit lehet, hogy sehol se láttak ezelőtt pl.: papír merítés, linómetszés, nádtollal és tussal rajzolás. Pólót batikol-
tunk, akrillal festettünk igazi festőállványon, gyöngyöt fűztünk, volt testfestés és arcfestés is. Sokat voltunk a játszótéren is, ahol 
homokszobrot készítettünk és persze sokat énekeltünk, minden nap egy kicsit táncolni is tanultunk. A két hét után befejezésként 
az alkotásokból kiállítást rendeztünk.”
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A bölcsődevezető első lépései

Nagyon sok feladat várt Dudás Gyöngyikére, az új 
bölcsőde vezetőjére, akinek az elmúlt hetekben ren-
geteg teendője volt a bölcsőde beindítása körül. Ő 
azonban mosolyogva, tele lendülettel és optimizmus-
sal vágott bele a munkába. Bizakodása máris meg-
hozta gyümölcsét: a szülői visszajelzések pozitívak, a 
bölcsi első lakói jól érzik magukat!

- 1990 óta dolgozok a szakmában, az előző nevelési 
évben a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézmény Margit 
Téri Tagintézményében kisgyermeknevelőként dolgoz-

tam, előtte pedig az Erzsébet Utcai Tagintézmény bölcsődevezetője voltam három évig. Be kell vallanom, szeretem a 
kihívásokat, így különösen örülök annak, hogy a mikepércsi intézményben ismét vezetői feladatokat végezhetek!- kezdte 
bemutatkozását Dudás Gyöngyike. 
- Nemcsak dolgozott Debrecenben, de ott is él. Ismerte korábban településünket?
- Ezelőtt csak átutazóban jártam Mikepércsen, mostanában kezdek ismerkedni a községgel. 
- Milyen az első benyomása településünkről?
- Nagyon kellemes; látható és érezhető, hogy a vezetőség mindent megtesz annak érdekében, hogy a település 
szépüljön, fejlődjön. A kinevezésem óta eltelt néhány hét alatt sok értékes embert ismertem meg, a helyiek nagyon ked-
vesek, segítőkészek. A munkámhoz mindenben támogatást kapok az Önkormányzattól, Polgármester Úrtól, akivel az es-
etlegesen felmerülő problémákat, kérdéseket megvitatjuk, „összedolgozunk”. Tapasztalataim szerint ez a csendes kis falu 
bizony nagyon dinamikusan fejlődik; vadonatúj, illetve szépen renovált épületekkel találkozom, a gondosan kiválasztott 
környezetben álló új óvoda és bölcsőde pedig a térségben egyedülállóan modern. Manapság a nagyvárosokban is nehe-
zen létesül új építésű bölcsőde! 
- Milyen teendői voltak az elmúlt, zsúfolt időszakban?
- Mivel egy újonnan épülő intézményről van szó, mindamellett, hogy az épületnek készen kellett állnia, minden 
szükséges engedéllyel rendelkeznie kellett a szeptember elsejei induláshoz, a munkatársak kiválasztása is augusztusban 
történt. A közel kétszeres jelentkezői létszámból hat kisgyermeknevelőt vettünk fel, azaz a három csoportszobára két-
két főt. Őket úgy választottam ki, hogy a fiatal, pályakezdők mellett egy-egy tapasztalt kolléga dolgozik. Rajtuk kívül 
két technikai dolgozó, egy adminisztrátor és egy konyhai kisegítő kapott állást az intézményben. Mivel nincs saját 
főzőkonyhánk, az ételeket a központi konyháról szállítják, helyben csak a tálalás történik. A bölcsődében a kisgyerme-
keknek napi négy étkezést tudunk biztosítani.
A gyermekek felvételének elbírálása, a beszoktatással kapcsolatos szülői tájékoztatás, a szükséges dokumentumok, illetve 
a szakmai program elkészítése, mind-mind az utolsó hetek feladatai voltak.
- Hányan iratkoztak be a 2014/2015-ös nevelési évre a mikepércsi bölcsibe?
- A három csoportszobában 34 férőhelyen tudjuk fogadni a kicsiket. 38-an jelentkeztek hozzánk, még a környező 
településekről is szeretnének idejárni bölcsődébe. A túljelentkezés miatt, aki nem nyert most férőhelyet, annak is igyek-
szünk helyet biztosítani a jövőben! Érdemes tudni, hogy intézményünkbe év közben is folyamatos felvétel van. Szeptem-
berben 16 gyerek beszoktatása történt meg, akik közül a legfiatalabb 13, a legidősebb 31 hónapos.
- Hogyan történik a kicsik beszoktatása?
- A bölcsődékbe húszhetes kortól hároméves korig lehet jelentkezni. Nálunk a legifjabb gyermek ebben a nevelési 
évben hathónapos lesz.  Ezeknek a pici gyerekeknek az életében a bölcsődébe lépés az első nagy váltás. A leválásuk a 
szülőkről, az édesanyáktól történő elszakadás nem mindig zökkenőmentes és természetesen nem megy egyik pillanatról 
a másikra. Hiába is igyekszünk nyugodt körülményeket, családias, szeretetteljes környezetet biztosítani, az átállás, a 
leválás csak fokozatosan megy. A gyereknek idő kell ahhoz, hogy megismerkedjen a nevelőkkel, az épülettel, az udvarral, 
a csoportszobával és a társaival. A szülőknek meg kell érteniük, hogy a gyermek életkori sajátosságait szem előtt tartva, 
ebben az időszakban minimum két hét szükséges a beszoktatáshoz. Egy kisgyermeknevelő egy időben maximum két 
gyereket tud szokatni, így a beszokás nem történhet mind a 34 gyermeknek egyszerre. 
- A már „mikepércsi bölcsis” gyerekek hogy érzik magukat?
- Az egyik kisfiú azt mondta: „Szuper a bölcsőde!”. Azt hiszem, ez a mondat sokmindent kifejez. A bizalom mind 
a szülők, mind a gyerekek részéről érezhető! A kicsik őszinték, kedvesek, barátságosak! Gyönyörű környezetben, csendes 
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helyen, tiszta levegőn tudnak játszani, ami nagyon sokat számít az egészséges fejlődésüket tekintve! A természet közel-
sége biztosan nagyban befolyásolja majd a kicsik élővilág iránti érdeklődését, szeretetét, tiszteletét.   Ökobölcsődeként 
már a kezdetektől szelektíven gyűjtjük a hulladékot, a papírt, kartont újrahasznosítjuk a csoportszobák dekorálásánál. 
A későbbiekben konyhakertet fogunk kialakítani az udvaron. 
- Milyennek látja a közeljövőt? 
- (nagyot sóhajt) – Nehéznek. Mindenkitől: szülői és fenntartói részről egyaránt türelmet és időt kérek! Egy 
új intézmény beindítása óriási feladat, rettentő sok energiát igényel. A gördülékeny munkafolyamatok kialakításához 
véleményem szerint legalább egy év szükséges. Én mégis bizakodó vagyok! Úgy érzem, minden a legjobb úton halad! 
Remélem, hogy egy családias közösséget tudunk kialakítani, illetve jó kapcsolatot a fenntartóval, szülőkkel, az óvoda 
dolgozóival egyaránt! Mivel nagyon jó szakemberek segítik a gyermekek nevelését, bízom benne, hogy jó hírnevünket 
tovább tudják vinni és más szülőknek is ajánlják intézményünket.

                   Sápi Ildikó
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FALUNAP 2014
Az általános iskolában évek óta hagyomány, hogy a napközis csoportok havonta egyszer 
közös programon vesznek részt. Szeptember 26-án minden alsós napközis a Derecskei 
Gyümölcsösbe utazhatott, ahol tematikus programok várták őket.
A 100 hektáron elterülő kertben van látnivaló és kaland is bőven. A gyerekek az ismeretterjesztő, 
interaktív játékok mellett megtudhatták, hogyan tartható fenn a felelős kertművelés, hogyan 
lehet termelni az élővilág természetes egyensúlyának megőrzésével. A gyerekek almát is szedtek, 
a program végén pedig  megkóstolhatták a biokertészetben termesztett gyümölcsből készült fi-
nom almalevet. A kertben mindenki nagyon jól érezte magát.

Napközi a gyümölcsösben

Hagyományőrző szüreti nap a Csodavár Óvodában

Új helyszínen, a Tisza István utca 14. szám alatt került megrendezésre az 
évről évre visszatérő szüreti mulatság.
Az idő nem volt olyan kegyes hozzánk idén, mint az előző években, de ez nem 
vette kedvét sem a dolgozóknak, sem szülőknek, családoknak, gyerekeknek, 
akik süteményekkel, szőlővel érkeztek a rendezvényre.
Az eső miatt az új oviban minden helyiség megtelt; volt, aki játszott az 
anyukájával, volt aki kézműveskedett, mások falatozták a finom sütiket. A 
bátrabbak kimentek az udvarra a rossz idő dacára is, hogy megnézzék a 
szőlődarálást és megkóstolják az ízletes mustot.
A Gyermekekért Alapítvány támogatásával a Bakator együttes népi hangszerbe-
mutatót tartott, majd népzenei műsort adott. A Nap is kisütött, így táncházzal 
folytatódott a program. Mire az üstben megfőtt a finom borjúpörkölt, gyönyörű, 
verőfényes nap lett, ennek köszönhetően mindenki kint ebédelt az udvaron.
Népszerű volt az őszi terményekkel való sorversenyezés, kukoricahántolás, 
csutka- és csuhébaba készítés, a kicsiknek kukoricakép-ragasztás.

Móré Sándorné 
óvodavezető

INTÉZMÉNYI HÍREK
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90. születésnapja alkalmából az önkormányzat 
köszöntötte özvegy Fene Imrénét és özvegy Gombos 
Józsefnét, akik családjaik körében ünnepelték ezt a 
jeles évfordulót.

A velük készült beszélgetést a következő lapszámunk-
ban olvashatják.

Mindkettőjüknek jó egészséget kívánunk!

KÖSZÖNTÉS
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FESZTIVÁL
Mikepércs – Hajdú-Bihar megye fesztivál települése

Ha valaki 10 évvel ezelőtt azt mondja, hogy 2014-ben Mikepércset az állandó fejlődés, fejlesztések mellett a nyári fesz-
tivállal és egyéb kulturális eseményekkel jellemzik, hát biztos megmosolyogtuk volna. Tavaly történt, hogy egy mike-
pércsi fellépő csoportot Hajdúböszörménybe szállított az önkormányzati busz. A busz beparkolását egy szomszéd város 
gépkocsi sofőrje segítette. S amikor leállt a busz, a sofőr megkérdezte, hogy „honnan jöttetek”? Mikor válaszolták, hogy 
Mikepércsről, a sofőr csak ennyit mondott: „Á, a hajdúsági fesztiválfővárosból”.
Eltelt 2014 év nyara is, véget ért a nyolcadik fesztivál is, ami ma már Mikepércsi Nyári Esték nevet viseli. Mielőtt elkezdődnének 
az őszi és téli kulturális események, érdemes egyenleget vonni az elmúlt 8 évről, a célokról és az eredményekről.
Előzményként mindenképpen meg kell emlékezni a múltnak azon részéről, ami a koncepció megálmodását megalapozta. Ez 
pedig nem más, mint a település új főterének létrehozása. A régi gazos, elhanyagolt falusi központ helyett, létrejött egy pompás 
kisvárosias gyöngyszeme Mikepércsnek. Olyan hangulatot varázsolt a település központjának, amelynek – a környéken biztos 
– nincs párja. Mivel a tér adott volt, megszületett a koncepció is, valamikor 2006 januárjában. Az alapelgondolás maga volt a 
célok gyűjteménye is, melyekből kettő kiemelkedett. Egyrészt nyárra rendezni egy olyan kulturális eseménysorozatot, amely 
alkalmas arra, hogy a település lakói minél több időt töltsenek a főtéren együtt, beszélgetve, miközben színes kulturális esemé-
nyeken szórakoznak. Másrészt biztosítani olyan tömegeseményeket, amelyek alkalmasak arra, hogy az embereket megszólítsuk 
és elhívjuk a térre, elcsábítsuk a televízió elől, hogy ne annak a tudatot sorvasztó műsorai jelentsék az egyetlen szórakozási 
lehetőséget. Harmadrészt a létrehozott programokkal biztosítsuk a kikapcsolódás, a szórakozás, a pihenés lehetőségét azoknak, 
akiknek nem adatik meg az, hogy a nyári időszakban elutazzanak nyaralni, lazítani. 
A programok létrehozásánál alapvető elképzelés volt, hogy olyan produkciókat láthassanak a látogatók, amelyek nem a kom-
mersz igényeket elégítik ki, hanem komolyabb értéket hordoznak. Mikepércs Önkormányzatának anyagi forrásán túl a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat, a Dél-Nyírség, Erdőpuszták LEADER Egyesülete, a Nemzeti Kulturális Alap, illetve az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának intenzív támogatását élvezte fesztiválsorozatunk. 
Látható volt az elmúlt évek során a Bikini, Beatrice, Fanka Deli, Csík Zenekar, Transylmania, Magna Cum Laude, Rajkó Ze-
nekar, a PG Csoport vagy az erdélyi ROLE, több száz, tehetséges gyermek és fiatal, igen sokféle produkcióval, pl. a Főnix Gyer-
mek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes, színházi esték Usztics Mátyással, Tihanyi Tóth Csabával, Badár Sándorral és sok mindenki 
mással. Volt néptánc, népzene határon belülről és határon túlról. A mikepércsi tehetségek is bemutatkozási lehetőséget kaptak 
az évek folyamán. Számtalan főzőversenyt szerveztünk, amelyek egyre népszerűbbek lettek és egyre nagyobb tömegeket moz-
gattak meg a kóstolás lehetősége mellett. 
Egyre többen lettek, lettünk a téren. Nem volt ritka – főleg az utóbbi években –, hogy egy napon több ezren szórakoztak 
együtt Mikepércs főterén. Hosszú sorok kígyóztak a büfé és „vacsora sátrak” előtt. Egyre többen találták meg a szórakozást, a 
barátságot, a szeretetet és a gasztronómia vagy a jó bor, jó sör nyújtotta élvezeteket. Az utolsó két év nyara úgy tel el, hogy az 
éves összlátogatottság meghaladta a 25 000 főt. Ez Mikepércs teljes lakosságának több mint ötszöröse. 
Lehet szeretni a Mikepércsi Nyári Estéket, s lehet nem szeretni. Lehet így szeretni, ahogyan van, vagy azt mondani, én bizony 
másként csinálnám. Lehet kedvelni azokat, akik ezt szervezik vagy lehet nem kedvelni őket. Néhány dolog biztos viszont. 
Egyrészt ez a fesztivál rólunk szól és megmutatja másnak, hogy milyen egy dinamikusan fejlődő település, ahol jó lenni, ahol 
jó élni. Másrészt nekünk szól elsősorban Mikepércsieknek, s nekünk próbál felhőtlen szórakozást nyújtani egész nyárra.  Har-
madrészt: büszkének kell lennünk, hogy nekünk ilyen is van, mert rajtunk kívül ezt nem sokan élvezhetik. Talán ezért van az, 
hogy már távoli településekről is hozzánk járnak sokan kikapcsolódni, nekünk ez helyben van!

26.
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FESZTIVÁL
Tollas Vince szinte minden korzón részt vett az elmúlt évek során. 
Volt, hogy szolgálatot kellett teljesítenie, de általában a családjával 
látogatott ki a Főtérre. Felesége és nagylánya hastánc- és mazsorett 
produkciókban léptek fel a fesztiválokon, míg ő maga szívesen vállalt 
szerepet a főzőversenyeken csapattagként és zsűritagként egyaránt. 
Azért is kedveli ezeket az alkalmakat, mert a programok összehozzák, 
még inkább összekovácsolják a helyieket, itt lehetőség nyílik egy-egy 
jó beszélgetésre. Azt tapasztalta, hogy az idei Mikepércsi Nyári Estékre 
több látogató érkezett, mint az előző években, debreceni ismerőseivel 
is többször találkozott a koncerteken, akik nagyon színvonalasnak ta-
lálták a programokat. A jövőben is biztosan el fog jönni a fesztiválokra, 
a nagy, neves előadók mellett a helyi művészek, csoportok fellépéseire 
is kíváncsi. Büszke arra, hogy kis településként ilyen nagyot tudunk 
alkotni; olyan rendezvényünk van, aminek jóhíre messze száll, és amit 
még egy nagyváros is megirigyelhet!

Évek óta hagyomány, hogy nemcsak Mikepércsről, hanem a környék-
beli településekről is érkeznek résztvevők a főzőversenyeinkre. 
Hajdúbagosról állandó visszatérő vendégeink vannak, akik főztjükkel 
sorra nyerik a díjakat. Kocsis Zsolt, Hajdúbagos alpolgármestere 
„Wass Albert nyomdokain” elnevezésű csapatával, nyolc fővel érkezett a 
fesztivál zárónapjára. Csángó gulyásuk és házilag készített gyümölcsle-
kváros palacsintájuk percek alatt elfogyott. A barátokból, családtagok-
ból álló társaság korábban, a Betyár ételek főzőversenyén is több díjat 
vitt haza. Az előadások közül nekik az István, a király rockopera tetszett 
leginkább. Igazán örvendetesnek tartják ezt a magas színvonalon meg-
szervezett, színes programkínálatot, amelyre jövőre is szívesen eljönnek!

Ön hogy érezte magát a Mikepércsi Nyári Estéken?
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Eskrima világbajnokunk: Czifra Roland

A Doce Pares Eskrima (más néven Kali, Arnis) a Fülöp-szigeteken honos 
tradicionális pusztakezes és fegyveres harcművészet. Jellegzetes eszköze a 
rövidbot, melyet párban is forgatnak, de híresen hatékony és fejlett még a 
késharc, illetve a filippínó boksz. 
Czifra Rolandot gyerekkora óta vonzották a keleti harcművészetek.  A mike-
pércsi fiatal 2006-ban ismerkedett meg az egyetemi évei alatt az eskrimával, 
amit olyannyira megszeretetett, hogy élete részévé vált.  Az évek alatt a 
tudás mellett magabiztosságot szerzett, ami az eddigi elért sikerein is meg-
látszik. 2013-ban Oslóban tett mestervizsgát az európai főinstruktor Danilo 
A. Huertas előtt, melyet 2014-ben Dionisio A. Canete supreme nagymester 
nagy megelégedésére megvédett. Idén a XII. WEKAF világbajnokságon du-
plabotos küzdelemben 3. helyezést ért el, illetve csapat formagyakorlatban 1. 
helyezést. 
Czifra Roland 2011 óta kinevezett instruktorként Debrecenben gyerekeknek 
is oktatja a Doce Pares Eskrimát, 2014 őszétől Mikepércsen is szeretne 
edzéseket tartani. Elsősorban felnőtt, de érdeklődéstől függően gyermek cso-
portot is indítana. 
Jellegzetes mozgásával és szellemiségével a Doce Pares Eskrima igazából nem 
hasonlít más ismertebb önvédelmi stílusra sem. Erősíti az egész testet, fejlesz-
ti a kéz gyorsaságát, az állóképességet, a reflexeket és az azonnali helyzetfelis-
merést. Nem igényel nagy testi erőt, hajlékonyságot, ezért egy kis szorgalom-
mal bárki elsajátíthatja. Ha valakit megtámadnak, szinte mindig eszközökkel 
teszik. Sőt óriási testi és számbeli fölényben is lehetnek a támadók. Ha ilyen 
helyzetben a pusztakéz mellett a fegyverforgatáshoz is értünk, mi magunk 
leszünk extrém hatékony harcosok!
A Doce Pares Eskrima a Dél- Kelet ázsiai kommandósok kiképzési anyagában is 
szerepel, mert a dzsungelharcban, azaz extrém harci szituációkban is működik 
a Doce Pares Eskrima!

Versenyeredményei:
•	 2007-ben	az	I.	Civis	Eskrima	Bajnokságon	egybotos	küzdelemben	1.	helyezés
•	 2008-ban	a	II.	Civis	Eskrima	Bajnokságon	egybotos	küzdelemben	3.	helyezés
•	 2008-ban	a	II.	Civis	Eskrima	Bajnokságon	formagyakorlat	2.	helyezés
•	 2010-ben	az	I.	Magyar	Doce	Pares	Eskrima	Országos	Bajnokságon	egybotos	küzdelemben	
1. helyezés.
•	 2011-ben	a	II.	Magyar	Doce	Pares	Eskrima	Országos	Bajnokságon	kés	küzdelemben	1.	
helyezés.
•	 2011-ben	a	IX.	Európa	Bajnokságon	a	lengyelországi	Olesnica	városában	egybotos	küz-
delemben 2. helyezés.
•	 2012-ban	a	III.	Andretti	Botharc	Kupán	duplabotos	küzdelemben	1.	helyezés
•	 2013-ban	IV.	Magyar	Doce	Pares	Eskrima	Országos	Bajnokságon	egybotos	küzdelemben	
1. helyezés.
•	 2014-ben	XII.	WEKAF	világbajnokság	duplabotos	küzdelemben	3.	helyezés
•	 2014-ben	XII.	WEKAF	világbajnokság	csapat	formagyakorlat	1.	helyezés

Mikepércsi karatés érmek Ceglédről

A Sysman Open elnevezésű nemzetközi Kyokushin karate versenyen 
szerepeltek a Mikepércsi Harcművészeti SE versenyzői szeptember 20-
án. Közülük ketten is érmekkel térhettek haza a válogató versenyről. 
Dankó Lali az ifjúsági 70 kg-ban versenyezve a dobogó 3. fokára állhatott 
fel két győztes küzdelem után. A Junior válogatott Szűcs Péter a forma-
gyakorlat versenyszámban ezüst érmet szerzett, míg a küzdelemben vál-
ogatott társait legyőzve aranyérmes lett. Az öt ország 120 versenyzőjét 
felvonultató tornán Péter lett a verseny legtechnikásabb versenyzője.
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A PÉRCSI TELEVÍZIÓ SZEPTEMBERI ADÁSA :

Gyereknapi rendezvény
Óvoda, bölcsőde ünnepélyes átadó ünnepség

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

minden hétköznap 8-10 óráig, illetve minden pénteken 17-18 óráig 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!

Kedves Mikepércsiek!

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. Göröngyös út baba-mama(papa) csoport minden szerdán 10 órától a Gyülekeze-
ti Házban. Újra induló állandó programjaink időpontjait (filmklub, bibliaóra), és 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.

KÖNYVTÁR
2014. 09.22-én a 3.b osztályos tanulók tematikus könyvtári foglalkozáson vettek részt, ahol Janikovszky Éva pályájával, 

munkásságával ismerkedhettek meg. 
2014.09.26-án pedig az 5.a osztály könyvtárhasználati foglalkozáson vett részt.

2014.09.29-én a Népmese Napja alkalmából a két első osztályos napközis csoport játékos mesedélutánon vett részt a Wass 
Albet Közösségi Házban a Petőfi u. 67. sz . alatt.

Augusztusban új könyvek érkeztek a könyvtárba. Vannak köztük romantikus regények, krimik, ifjúsági regények, gyermeklé-
lektannal, pszichológiával kapcsolatos könyvek.

A Márai Program IV. fordulójában elnyert támogatás fejében megtörtént a könyvek leválogatása,  várhatóan október elején 
érkeznek meg.
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KÖRZETI MEGBÍZOTT IRODA
Mikepércs,Óvoda u. 3.

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

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

BÖLCSŐDE

Október 17-én nyílt napot tartunk a bölcsődében a leendő bölcsisek és szüleik számára, akiket szeretet-
tel hívunk és várunk az eseményre.  A részletekről érdeklődni Dudás Gyöngyike intézményvezetőnél 

lehet a 70/376-60-83-as telefonszámon.
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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

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

ELADÓ! Franciaágy, középszőnyeg, 
ágyneműtartó szekrény, polcos-fiókos 
szekrény, ruhás szekrény (vállfás, 
polcos),egyszemélyes heverő, ki-
húzhatós gyermek heverő, gyerek 
roller, gyerek kerékpár (levehető tám-
kerekes), gyermek kerékpár (fiú)
számítógépasztal.
Érdeklődni: 18 óra után a 398-968-as 
telefonszámon!

2015-től 2000 m2-es terület bérbe ki-
adó megmunkálásra Bodóházán!
Érd.: 0630/ 230-8020

   
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:
2db 23kg-os gázpalack 11000 Ft/db
Franciaágy 200x200-as kerettel , 
matraccal 30 000 Ft
Érdeklődni: Mikepércs Sugár u. 9

2014. október 6.-tól 10.-ig a Nap u. 
2 szám alatt garázsvásárt tartok. 
Cipők, ruhák és konyhai 
kiegészítők. 

Eladó
Mikepércsen 2 szobás összkonfor-
tos lakás 850 négyszög öles kerttel 
és sok melléképülettel.
Csere is érdekel, kisebb bérházi 
lakást beszámítok.
Ugyanitt 2db heverő és 2db görgős 
fotellel eladó. 
Érd: 52/ 398-684

Eladó 1db megkímélt állapotban 
lévő három fiókos íróasztal és 1db 
fésülködő asztal.
Tel: 30/ 777-81-72

Eladó DAEWO MATÍZ, 
2012 gyártási év, piros, kitűnő 
állapotban, 79 000 km-el, új 
vezérművel, garanciával. 
Irány ár: 410 000 Ft. 
Tel.: 30/ 466-05-53

Eladó: vezetékes gáztűzhely, 
elektromos termény daráló és 
morzsoló, zománcozott tűzhely, 
szétnyitható asztal, dohányzó 
asztal, középszőnyegek, összekötő 
szőnyegek, tükör.
Érd.: 52/ 398-201 vagy 70/ 616-02-59

Mikepércsen a bölcsődéhez 
közel ikerház egyben vagy külön 
eladó. Érd.: 30/ 314-53-13

Eladó:
-1 db ágyneműtartós, bannelrugós, 
háttámlás heverő szép állapotban 20 
000 Ft
-1db 400 literes Elektrolux fagyasztó 
láda új állapotban   50 000Ft
-1db 120 literes Zanussi hűtő új ál-
lapotban, nem fagyasztós   20 000 Ft
-1db Yukka, 4 ágú, 130cm, egészsé-
ges, 5 000Ft
-20db kockás bevásárló szatyor 150Ft 
/ db
-1db cica fedett alomtál (újszerű)  2 
000 Ft.
Érd,: 52/ 398-068 vagy 306 358-05-41

Bontott hullámpala eladó
10 db 110x250cm-es 2 000 Ft/ db
6db 110x160 cm-es 1 500 Ft/ db
Érd.: 06-20/ 574-17-50

ELADÓ: otelló szőlő 90Ft/kg,
gyerek télikabát: 1 000Ft  (9-12 évesé), 
téli csizmák 33-34-es méretben 1 
000Ft, cipők 33-34-es méretben 500 
Ft, pólók: 300 Ft, farmerek 800 Ft
Érd.: 06-30/ 214-22-74 

Eladó 2 db szekrénysor (4 el-
emes), fotelek, heverők,(egy 
személyesek) vezetékes és palackos 
gáztűzhelyek, felnőtt wc magasító, 
középszőnyegek, 20 literes mikro-
hullámú sütő, valamint 300 literes 
hűtőláda, boros hordók. Érd.: 52/ 
398-425 vagy 06-30/ 364-52-44

KERES - KÍNÁL
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PLATINUM

Hajdú-Bihar megyei Temetkezési vállalat 

Értesítjük a lakosságot, hogy Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat 
(Platinum néven) változatlanul áll a gyászoló családok rendelkezésére.

 A híresztelésekkel ellentétben nem szűnt meg!
Teljes körű temetésszolgáltatási ügyintézés:

Rádai Imréné
Mikepércs Homokutca 15 szám alatt.

Telefon: 06 20/26-96-350
Ügyfélfogadás:

Hétfőtől-Péntekig 14.00 órától- 20.00 óráig

KERÉKPÁROK-, SEGÉDMO-
TOR KERÉKPÁROK, ROBOGÓK 
SZERELÉSÉT ÉS JAVÍTÁSÁT GA-
RANCIÁLISAN VÁLLALOK.
Góz Róbert, Mikepércs Sugár u, 37. 
Tel.: 06-70/ 633-59-70

Kedves Mikepércsiek!

SeVi Szépségszalon nyílik 2014. ok-
tóber 7-én a Petőfi utca 70. szám alatt. 

( a buszmegálló mellett)
Szeretettel várom leendő vendégei-

met. 

Serestyén Vivien 

Keresek új vagy jó állapotú 
Békéscsabán az 1990-es években  
gyártott Jamina szélcserepet. 8-10 
db-ra lenne szükségem. 
Tel.: 70/436-28-26

   

T-Car Autószerviz
Felszerelt műhelyünkben, szakképzett, sokéves tapasztalattal rendelkező személyzettel vállaljuk minden típusú 

személygépkocsi, motorkerékpár, terepjáró, tehergépkocsi (3,5 tonna):

- műszaki vizsgáztatását helyben,
műszaki vizsgáztatás előtti teljes átvizsgálását,

műszaki vizsgáztatásra felkészítését, 
gázüzemű járművek műszaki vizsgáztatása,

eredetvizsgálat
        

                    MŰSZAKI VIZSGÁLAT AKÁR AZONNAL!

Személyautó műszaki vizsga díja: 16 990 Ft
eredetvizsgálat 17 000 Ft-tól

          
           Címünk: Mikepércs, Petőfi u. 29. (Makai Autószerviz udvara)

                  Telefon: 52/535-118,  52/398-407, 20/432-30-35

Mikepércsen teljesen összkonfor-
tos (gáz-cserépkályhás) szép és jó 
állapotban lévőcsaládi ház eladó. 
Irányár: 13,5 M Ft. Csere is érdekel.
Ugyanitt bor és csemege szőlő is 
eladó. Tel.: 06 30/ 41-44-360

CIVIS GYORSSZERVÍZ 
fűtési rendszerek felülvizsgálata (gáz 
kazánok, konvektorok)
gáztűzhelyek javítása, hibák elhárí-
tása, villanyszerelési munkálatok
 hűtőszekrények javítása akár hely-
színen is és „minden ami elromolhat” 
javítása precízen. 
Tel.: 06-30/ 551-97-67
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ELADÓ fehér, 2 égős, sütővel 
rendelkező gáztűzhely palackkal; „CSÍ” 
gép, lábáztató masszírozó gombokkal; 
valamint ebesi kertes családi ház a köz-
pontban.
Érdeklődni: 0620/ 521-7686

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

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
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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.szeptember 25. csütörtök

KERES - KÍNÁL
Ha Ön szeretné:
ingatlanát felújítani, 30-50%-
kal csökkenteni villany- és /vagy 
gázszámláját, konfortosabb körül-
mények között élni, a penészt fel-
számolni, növelni ingatlana értékét, 
állami- és/vagy eu-s pályázati tá-
mogatásban is részesülni, kvalifikált 
csapatra bízni a felmérést, tervezést, 
sikeres pályázat megírását, beadását, 
menedzselését, kivitelezését, majd 
a kivitelezés minőség ellenőrzését, 
garanciát az elvégzett munkákra, 
kérem keressen bizalommal:
Domonkos Gábor: Tel.: 06-20/481-
58-88
domonkosgabor@europafender.hu

Mikepércs Irinyi u. 3. sz. alatti telek 
eladó. Ikerház építésére, bármilyen 
vállalkozás létesítésére alkalmas. 
A telek megosztható. 580 és 810 
négyzetméter arányban.
Érd.: 06-30/ 418-08-99

Vállalok :
Ingyenes épületenergetikai tanácsadást 
energetikai tanúsítványok készítését, 
napelemes- napkollektoros rendszerek 
tervezését és kivitelezését.
Tel.: 06-30/ 551-97-67

Eladó 1 db színes televízió közép 
képernyős, üzemképes állapotban. 
Irány ár 15 000 Ft, 1 db elektromos 
fűnyíró 900 W-os, használt, jó ál-
lapotban, irány ár 6 500 Ft. 
Érd.: 52/ 398-392

Eladó 1 db tok nélküli parkettás 
ajtószárny, tok nélküli műanyag abla-
kok és műanyag ajtólapok. Eladó Tena 
Plus large tépőzáras és Tena Plus nad-
rágos felnőtt pelenkák ( csípő méret 
100-130 cm, gyerek hálós összec-
sukható járóka, valamint gyári fém 
háromlábú hinta. 
Érd.: 52/ 398- 425 vagy a
 06-30/ 364-52-44

Mikepércs, Vénszőlőskert 5. 
dűlőben 1 300m2-es kertem ela-
dom. Fúrott kút, ház fennmaradási 
engedély, áram van. 
Tel.: 30/ 700-23-30

Korrepetálást vállalok általános iskolá-
sok számára.
Győrösi Csilla Érd.: 70/ 977-56-64

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

Eladó 1db megkímélt állapotban 
lévő három fiókos íróasztal és 
1db fésülködő asztal.
Tel: 30/ 777-81-72

Szobafestést, mázolást és tapétázást 
vállalok. Érd.: 30/ 549-17-43
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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;
Bazsarózsa Népdalkör: csütörtökönként 16.30-18.00 óráig;
Ékszerkészítés: péntekenként 16.00-18.00 óráig;
Nagy Ildikó Gabriella alkotóköre: keddenként 16.00-18.00 óráig.
További programok:
Falugazdász fogadóóra minden hétfőn 9.00-12.00 óráig. 
Október 7-én Varázsvilág foglalkoztató, október 14-én Vatainé Facsar Veronika zenepedagógus zenés foglalkozása; október 
21-én Dudás Gyöngyikével, a mikepércsi bölcsőde vezetőjével beszélgetünk, november 4-én Varázsvilág énekes, mondókás 
foglalkoztató az ősz témakörében.
Október 20-án, 10.00 órától a Munka és Magánélet harmonizálása Mikepércsen című munkavállalóknak, munkaadóknak, 
álláskeresőknek szóló előadása, tanácsadása.
Tiétek a tér! Ifjúsági Klub minden pénteken 14.00-18.00 óráig: csocsó, sakk, kártya, programajánló, pályázati és ifjúsági információk, 
filmvetítés. 

Az ékszerkészítő tanfolyam alkalmai folytatódnak

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 ék-
szerek készítését.
A foglalkozás önköltséges, 1500.- Ft/alkalom + eszközköltség (500-1000.- Ft). Az anyagköltség magában foglalja az órai 
munkához szükséges kellékeket, alapanyagokat (tű, damil, gyöngyök, ásványok, kapcsolók stb.) 

A foglalkozások időpontja: minden pénteken 15.00-18.00 óráig.
Helyszín: Közösségi Ház (Mikepércs, Petőfi u. 67., a posta mellett)
Minden érdeklődőt szeretettel vár:
Keszler Ibolya ékszerkészítő

Nagy Ildikó Gabriella képzőművész alkotókört indít felnőttek részére a Közösségi Házban.

A szakkör keretében különböző festési, képkészítési (selyemfestés, olaj, akril, pasztell) technikákat sajátíthatnak el az 
érdeklődők.
A részvétel önköltséges, a jelentkezők számától függően alakul.
További információ bemutató órák keretében kérhető, minden kedden 16-18 óra között.
Helyszín: Közösségi Ház (Mikepércs, Petőfi u. 67., a Posta mellett)

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

Internet használat 5.- Ft/perc, színes és fekete-fehér nyomtatás és fénymásolás 10.- Ft/oldaltól,
fax küldés-fogadás, számítógépes munkák, szkennelés, szöveg és kiadványszerkesztés, laminálás, hirdetésfelvétel a 
Mikepércsi 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

Fotópályázat

Mikepércs Község Önkormányzata a nyár végén hirdette meg fotópályázatát „Mikepércs, ahol jó lenni, ahol jó élni” címmel, 
melyre amatőr és profi fotósok Mikepércsen, Mikepércsről készített képeit vártuk. A pályázatra 13-an jelentkeztek, akiknek 
beküldött képeiből 2014. szeptember 25-én nyílt kiállítás a Közösségi Házban. A pályázatokat háromtagú zsűri bírálta el, 
melynek eredménye a következő lett:
I. helyezett: Koncz Tibor, II. helyezett: Szecsődi Gergő III. helyezett: Balogh Tibor. Különdíjas kategória: I. helyezett: Fehér 
Napsugár II. helyezett: Deczki Szilvia III. helyezett: Mudri László. A kiállítás kiegészült a Mikepércsi Nyári Fesztiválon 
készült képekkel is, a tárlat megtekinthető 2014. október 22-ig, munkanapokon 8-18 óráig a Közösségi Ház kiállító termében 
(Petőfi u. 67.), melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Ahogy ígértük, a legszebb képeket újságunkban is közzétesszük, 
melyet a hátsó borítón tekinthetnek meg, illetve megtalálhatóak a www.facebook.com/Mikepércs Község oldalon is.



Koncz Tibor

Szecsődi Gergő

Balogh Tibor

Fehér Napsugár

Deczki Szilvia

Mudri László

A fotópályázat nyerteseinek képei


