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FESZTIVÁL
Évzáróktól, ballagásoktól voltak 
ünnepiek az elmúlt hetek, 
hiszen az óvodásaink és a nyol-
cadikos diákok is elbúcsúztak az 
otthont adó, reméljük szeretett 
intézményeiktől, tanáraiktól és 
egymástól is. Ugyan még most 
kezdődött a várva várt vakáció, 
de a diákok egy része már túl 
is esett az első jutalom kirán-
duláson, vagy éppen lázasan 
készül a Balatonra. Akik itthon 
maradnak, azoknak nyári tá-

bor szerveződik, egészen az iskolakezdésig tartóan, élvezetes 
programokkal, kirándulásokkal fűszerezve. 

Az Önkormányzatunk mint minden évben, így most is gondolt azokra 
a családokra, egyedül élőkre, a fiatalabb és az idősebb korosztályból 
egyaránt, akik nem gondolkodhatnak hosszabb nyaralásban. Nekik 
és a kikapcsolódni, egy jó koncertet meghallgatni, vagy éppen csak 
egy sör mellett barátokkal beszélgetni vágyóknak rendezzük meg 
ebben az évben is a már hagyományos nyári fesztiválunkat, amely hat 
alkalommal kínál változatos programot gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt. A százat közelíti azoknak a száma, akik vagy már hónapok 
óta, vagy később bekapcsolódva azon dolgoznak, hogy ez a fesztivá-
li év is emlékezetessé váljon a Mikepércsiek számára és a hozzánk 
érkező nagyszámú vendégnek egyaránt. 

A fesztivál pillanatait bárki megörökítheti, ha csatlakozik 
fotópályázati felhívásunkhoz, melyet újságunkban olvashat. Sőt, 
finom étkeivel részese lehet az irodalmi főzőversenynek, ha csa-
patával jelentkezik nálunk.

Bár fesztivál hónapok vannak nálunk, nem áll meg az élet a 
veteményesben és a betonelemgyártó üzemben sem. Az új eszközök 
vásárlásáról is részletesen beszámolunk, ahogy arról, is hol tart ép-
pen a gyűjtőút fejlesztése, vagy milyen lépéseket tettünk Mikepércs 
főként új településrészének jövőbeni csatornázása ügyében. Két 
cikkben is foglalkozunk a gondok mellett Bódóháza lehetőségeiről, 
jövőbeni kilátásairól. Interjú formájában búcsúztatjuk iskolánk volt 
igazgatóját Csengeri Miklósnét. Beszélgetést olvashatnak a kitünte-
tésben részesült nyugdíjas háziorvosunkkal, Dr. Karácsony Sándorral, 
és személyes élményeit is megosztja velünk a 25 eltelt hivatali évéről 
Vida Gáborné, Pesti Ibolya. Innen is köszöntöm Őket nagy szeretettel, 
kívánva jó egészséget, és boldogságot a következő évtizedeikhez! 

A Mikepércsi Tükör szerkesztősége bár továbbra is gyűjti az élmé-
nyeket a következő számhoz, egy rövid időre szabadságra megy. Leg-
közelebb október elején találkozhatnak közösségünk krónikásával. 
Addig is kívánunk Mindenkinek élményekkel teli, kellemes nyarat! 
Találkozzunk a Mikepércsi Nyár  2015 rendezvénysorozatán!
                                                                                                                           Tímár Zoltán

Köszöntő
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„Nyáron ismét a Fesztiválé a főszerep Mikepércsen!”

Az elmúlt hetekben már több forrásból is értesülhettek a Mike-
pércsiek arról, hogy idén sem maradnak nyári programok 
nélkül a településen.  Július 4-vel indul a Mikepércsi Nyár 
2015 elnevezésű Fesztivál a Főtéren.  Rácz Gabriellát, Mike-
pércs alpolgármesterét, a szervezőbizottság tagját kérdeztük a 
részletekről.

Valóban, nyáron ismét a Fesztiválé a főszerep Mikepércsen, hiszen 
hat alkalommal, szombatonként várjuk a szórakozni, feltöltődni 
váró polgárokat a Főtérre, ahol változatos programokat, kulturális 
élményt kínálunk minden vendégünknek. 

Miben más ez a fesztivál a korábbiakhoz képest, és mi az, ami 
már ismerős lehet a programokból?

Négy tematikus szombat mellett a Falunapra és egy virágkarneváli 
előestre várjuk az érdeklődőket ezen a nyáron. Igyekeztünk még 
színesebb programokat hozni, miközben megtartottuk a korábban 

nagy sikert aratott programelemeket.  Újdonság, hogy minden alkalommal sztárvendég, országosan is elismert 
előadó, vagy együttes érkezik hozzánk. 

Július 4-én, az első alkalommal leginkább mikepércsi csoportok mutatkoznak be, a büszkeségeink, óvodás kortól 
a nyugdíjasokig. Helyi sportolók is bemutatót tartanak a nagyközönség előtt, közöttük a világversenyt nyert 
mikepércsi eskrimások is. Egy másik különlegességre is számíthatunk, hiszen még soha nem tartott bemutatót 
Mikepércsen vívócsapat, első alkalommal lépnek nálunk a pástra. Ezt az estét Kegye János pánsípművész kon-
certje, majd Gájer Bálint swing estje zárja.  

A második este július 18-án, a zene jegyében telik. A már jól ismert KoNor Band ad koncertet, majd sztárvendégként 
Radics Gigi lép a fesztivál színpadára. Fontos még kiemelni, hogy ettől a naptól, egészen a fesztivál végéig minden 
fesztiváli nap délelőttjén mesedélelőttel várjuk a gyerekeket és szüleiket.  

A harmadik találkozásunk a tradíciók, hagyományok jegyében telik majd augusztus 1-jén, ahol néptánccsopor-
tok, régizenei együttesek kápráztatnak el bennünket. Ezen a napon a magyar néphagyományoké a főszerep. A 
színpadi események mellett kézműves bemutatók is várják az érdeklődőket. Természetesen a tevékenységeket ki 
is lehet majd próbálni a kicsiknek és a nagyobbaknak egyaránt. Különlegességként a magyar néphagyományok 
által inspirált divatbemutatóban is gyönyörködhetünk. Az estét a Szeredás együttes koncertje, majd reméljük 
fergeteges táncháza zárja. 

A Falunap rendhagyó lesz augusztus 15-én, hiszen már nem a sportpályára, hanem a Főtérre várjuk a vendé-
geket, így az új helyszínre kellett szabni a már korábbról megszokott programsort. Természetesen így is megma-
radnak a sokak által kedvelt programelemek, mint például a babaszépségverseny. Továbbra is fontos számunkra, 
hogy minél több mikepércsi alkotó közösségnek adjunk bemutatkozási lehetőséget.   Az egész napos programból 
nem maradhat ki a déli nótacsokor, a motoros felvonulás, a kutyás bemutató, de lesz kosárlabda és karate be-
mutató is. Ismét elbűvölnek bennünket a mikepércsi hastáncosok és a mazsorettesek is. A gyerekeket ugrálóvár, 
falmászási lehetőség, mesejáték is várja. Nem lehet mindenkit, mindent felsorolni, de nagyon változatos falunapi 
programmal készültünk. Ezen az estén, több országosan is elismert sztárvendéget köszönthetünk a színpadon, 

FESZTIVÁL
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hiszen Pohly Boglárka, Kormos Anett, Hevesi Tamás és Zséda is ellátogat hozzánk. A megszokott tűzijáték után 
nem ér véget az este, hiszen az Orion együttes ad koncertet befejezésként utcabállal. 

Augusztus 19-én előkarneváli esttel várjuk a Mikepércsieket, ami újdonság, hiszen ugyan eddig is volt pél-
da arra, hogy meglepetésként virágkarneváli csoport látogatott hozzánk Debrecenből, de most egy egész estét 
betöltő programot szerveztünk erre a debreceni gesztusra. Már most tudjuk, hogy egy ciprusi néptánccsoport 
és az olasz zászlóforgatók teszik nemzetközivé a fesztiválunkat, sőt egy harmadik csoport is érkezik, ami még 
nekünk, szervezőknek is meglepetés lesz. Lemezbemutató koncerttel a sztárvendég a PG csoport lesz, akik Erdős 
Fruzsival, Mikepércs szülöttével lépnek fel nálunk. 

A fesztivál nyárbúcsúztató záró napja augusztus 29-én lesz, ahol újra találkozhatunk a nagy sikerű irodalmi 
főzőverseny csapataival és finom étkeivel. A különbség a korábbiakhoz képest abban lesz, hogy az önkormányzat 
méltó módon kívánja díjazni a csapatok immár többéves lelkesedését azzal, hogy komoly pénzjutalmat ajánl fel 
a főzőverseny győztesének.  A napot és magát a fesztivált is Erdős Fruzsi saját zenekara előzenekarként, majd a 
sokak által kért Balkán Fanatik együttes koncertje zárja. 

Reméljük, mindenki talál magának kedvenc elfoglaltságot, előadót a fesztivál programjai között és velünk tart 
ezen hat alkalommal is! Célunk, hogy maradandó élményt nyújtsunk azoknak is, akik a családi nyaralásuk mel-
lett látogatnak ki a Főtérre és azoknak is, akiknek ez lesz az egyetlen kikapcsolódásuk ezen a nyáron. 

A Fesztivál szervezőbizottsága nevében kívánok Mindenkinek  kellemes élményeket Mikepércsen, a Mike-
pércsi Nyár 2015-ös rendezvénysorozatán!

FESZTIVÁL

Az utolsó részleteket egyeztetik a Fesztivál szervezői (Tímár Zoltán, Rácz Gabriella, Kiss Sándorné, Vántus Tamás, Pohly Szilvia, 
Szakál Attila, Rásóné Diószegi Eleonóra).
                         Cziberéné Kovács Ingrid
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Eszközök vásárlásával lesz eredményesebb a Startmunka Mintaprogram 

Mikepércs Község Önkormányzata sikeresen pályázott 2015-ben a Belügyminisztérium által meghirdetett Startmunka 
Mintaprogramban való részvételre. A pályázati forrásból négy programelemben,  96 fő részvételével indulhatott meg a 
munka március közepétől a településen. A program négy elemből áll: Mezőgazdasági, Helyi sajátosságokra épülő, Bio és 
megújuló energia és Belterületi közutak karbantartása programelemek. Mind a négy programelem működéséhez szükség 
volt gépek beszerzésére, segítve ezzel a hatékony és hosszú távú működés sikerességét. 

A program keretében Önkormányzatunk vásárolt egy 90LE-s, Belarus 829.2 típusú univerzális mezőgazdasági vontatót, ami 
alapeszköze a Mezőgazdasági program keretében tervezett tevékenységek végrehajtásának, de a többi programelemünkben 
is fontos szerepet kap. Traktorra szerelhető Ferro-Flex 1000 SLK homlokrakodót is beszereztünk, hozzá tartozó adapterekkel 
együtt, a különböző rakodási munkálatok megkönnyítése érdekében. Ennek segítségével fogjuk a Bio és megújuló energia 
programunkban a tüzelőanyag céljára szolgáló szalma betárolását elvégezni. A szállítási munkálatokat a beszerzett Metal Fach 
T730/3 11 tonnás tandem pótkocsi fogja segíteni. Vásároltunk egy három fejes, váltva-forgató, Regent típusú ekét, mely a 
mezőgazdasági tevékenységünk nélkülözhetetlen eleme lesz.

A Belterületi közutak karbantartása program keretében kívánjuk elvégezni a belterületi és külterületi utak folyamatos karban-
tartását és javítását. E célok hatékony és eredményes végrehajtását a Start Mintaprogram segítségével beszerzett a MUMGÉP FG 
100 típusú vontatott gréderrel  és  egy 3 tonnás Bomag tipusú önjáró tandem hengerrel végezzük, amit a most vásárolt erőgéppel 
üzemeltetünk. Ezen eszköz segítségével tudjuk a már meglévő útalapjainkat stabilizálni és új utak alapjait kialakítani. Gyalogos 
járdák és közutak elkészítésében nagy segítségünkre lesz a most beszerzett Bobcat 100 típusú sokoldalú tevékenységre alkalmas 
rakodógép és a HAMM-HD-10 3T tandem henger is. Az útalappal rendelkező útjaink gréderezését megkezdtük, aminek ered-
ményeként kényelmesebben lehet majd közlekedni ezeken az utcákon.

A Startmunka mintaprogram elnyerése előtt is tudatosan alakítottuk a közmunka program technikai hátterét. Az évek során 
beszereztünk egy Belarus 320.4 típusú kistraktort és hozzá kapcsolható munkagépeket, ami nagy segítség a kommuná-
lis munkálatok elvégzésében, a téli hónapokban a hó eltakarításban, szállítási munkálatok végrehajtásában és a kisebb 
termőföldterületek megmunkálásában.

2012-ben kezdtük a betonelemgyártást, amit pályázat útján elnyert BS 1000 DS típusú betonelemgyártó géppel végzünk. 
Folyamatosan fejlesztjük a termékpalettánkat a különböző sablonok beszerzésével. Ma már térkövet, szegélykövet, pincefalazót, 
gyeprácsot és más elemeket is elő tudunk állítani.  

A helyi sajátosságok program keretében júniusban saját telephelyet alakítottunk ki, ahol a 600 m2-es térbetonozott felületen 
hamarosan megkezdjük a beton térburkoló-elemek gyártását és raktározását. A telephelyen fúrott kút és ipari áramcsatlakozás is 
van, így az igen sokrétűen hasznosítható.

A Mezőgazdasági program keretében a Mikepércs 535/2 helyrajzi számú ingatlanon már áll az a 2 db 10mX20 m-es duplafóliás 
professzionális fóliasátor automatikus öntözőfejjel és vezérléssel, valamint szellőzőventillátorokkal felszerelve, ami a jövőben biz-
tosítani fogja a mezőgazdasági program palánta-szükségletét és a továbbfejlesztése esetén, amennyiben a téli időszakban történő 
fűtés lehetővé válik, primőr áru termelését is. A program keretében elvetett növényeink nagyon szépen fejlődnek. A megtermelt 
zöldborsót már a konyhára beszállítottuk, nagyon szép a vöröshagyma és a fokhagyma. Jól fejlődik a paradicsom, a paprika, a 
padlizsán és a burgonya is. A mezőgazdasági művelés alá vont területünkön fúrott kutak segítéségével megteremtettük az öntözés 
lehetőségét is.                                              

Tímár Zoltán
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Jó ütemben halad a gyűjtőút-fejlesztési beruházás

Jó ütemben haladnak a gyűjtőút-fejlesztéssel kapcsolatos kivitelezési munkák. A Mikepércsi Tükör előző számában össze-
foglaltuk a Községünk jelenleg futó legnagyobb beruházásával kapcsolatos tudnivalókat. Az azóta eltelt időszakban már 
mindnyájan megtapasztalhattuk, hogy az építkezés újabb fázisai kezdődtek el.

A kivitelezési munka első ütemében a Magyar Telekom Nyrt. 
és az Invitel Zrt. által működtetett távközlő kábelek föld alá he-
lyezése történt meg. A kivitelező tájékoztatása szerint a munka 
90%-os készültségű. A régi hálózatról az új kábelekre történő 
átterhelés július elején megkezdődik.

Az Orosz István utca végén és a buszforduló környeze-
tében megkezdődött a zárt csapadékvíz-elvezető rendszer 
kiépítése, emiatt szükség volt a buszmegálló áthelyezésére, 
amely az építkezés idejére ideiglenesen a temető mellett 
kapott helyet.
Következő lépésben elindul az elektromos hálózat föld alá 
süllyesztése is, amely során az ingatlanok új elektromos 
csatlakozást kapnak. A légvezetékes hálózat tető-árbocos 
csatlakozásai helyett a kerítés vonalában elhelyezett csatla-

kozó dobozon keresztül a föld alá süllyesztett kábelen kapják majd az épületek az elektromos áramot. Ez a munkafázis a 
vezetékek átterhelésének időszakában többszöri napközbeni áramszünettel fog járni, ami gondos egyeztetések ellenére is 
problémákat jelenthet a Polgárok számára.  Az új csatlakozások üzembe helyezése után fogják csak a jelenlegi légvezetékes 
hálózatot és oszlopait elbontani. 

A közműépítési munkákkal párhuzamosan épül majd a zárt csapadékvíz-elvezető hálózat, amely víznyelőkkel biztosítja 
majd az útfelületre hulló csapadék eljuttatását a Szőlőskert utcai befogadó csatornába. Ez a műszaki megoldás meg fogja 
szüntetni az Óvoda utca elején az étkező és a rendőrségi épület előtti áldatlan állapotokat, ahol csapadékos időjárás esetén 
még a járdák is víz alá kerültek. Ugyancsak megszünteti az Orosz István utca elején, a baloldalon jelentkező vízállásokat, 
amelyekből a felcsapódó víz mind a kerítésben, mind az ott lévő épületekben kárt okoz.

A közműépítési munkák befejeztével kezdődik majd el az út-és járdaépítés, amely során a jelenlegi burkolat szélesedni fog 
több, mint fél méterrel. Kiemelt szegély épül a teljes útszakaszon és új kétrétegű aszfaltburkolatot kap az úttest. Az érintett 
szakaszokon a járdáink is meg fognak újulni. Az Óvoda utcán és a Szabadság téren új térkövezést kapnak a járdaszakaszok, az 
Orosz István utca bal oldalán a Kút utcáig, az újonnan nyitott patikáig szintén térkő-burkolattal készül el a járda. A buszforduló 
és környezete is teljesen meg fog újulni. A bazaltbeton burkolatú autóbuszöböl mellett 16 állásos parkoló épül, amelyből egy 
mozgáskorlátozottak számára kerül kialakításra.

A temető oldalában a kegyeletüket leróni szándékozók számára 12 állásos parkoló létesül, amely lehetővé teszi majd a kulturált parkolást.
A temető és az autóbuszmegálló megközelítését új járdaszakaszok teszik majd lehetővé, valamint a jelenlegi nyílt csapadékvíz-
elvezető árok helyén egy párhuzamos beállású parkoló további parkolási lehetőséget fog nyújtani a várakozók számára. 
Az elkövetkező időszakban az egyes munkafázisok már sűrűbben fogják követni egymást, és az is elő fog fordulni, hogy a 
felújítandó útszakaszok egyik végén az elektromos vezetékek építése vagy a csatornaépítés folyik, míg a másik részén már az 
útszegélyeket fogják építeni.

Mivel ezek a tevékenységek egyre nagyobb helyet foglalnak el az útfelületből, lesz olyan időszak, amikor már a forgalom 
lebonyolítását is akadályozni fogják az építési munkák, így előreláthatólag, ideiglenesen az autóbusz-közlekedés is korlá-
tozva lesz. Az éppen aktuális forgalom-korlátozásról a Facebook-felületünkön és a Honlapunkon adunk majd hírt.

Kérjük a Tisztelt Polgárokat, hogy az elkövetkező időszak nehézségeit türelemmel és megértéssel fogadják! 

Önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legkisebb konfliktussal épülhessenek meg a 
gyűjtőúttal kapcsolatos létesítmények!
                     Karácsony Antal
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Csatornabővítési pályázat

Az Önkormányzat 2011-ben „Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése Mikepércsen” elnevezéssel előkészítési pályázatot valósított meg, amely 
során elkészültek a mikepércsi csatornahálózat bővítéséhez szükséges engedélyes tervdokumentációk. Az előkészítési pályázatot sajnos nem 
követte a kivitelezésre vonatkozó pályázat, így uniós forrás hiányában nem kezdődhetett meg a beruházás megvalósítása.

A 2014-2020 programozási időszakban megvalósuló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 268,24 milliárd forint 
került elkülönítésre  szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására. A program fedezetet biztosíthat a mikepércsi, 
még hiányzó csatornabővítési beruházás megvalósítására, a település csatornázottságának növelésére. A pályázat benyújtásához és megvalósí-
tásához az Önkormányzatnak konzorciumi együttműködési megállapodást kellett kötnie a projektek koordinálását végző Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft-vel, amely június elején történt meg.  A Társaság konzorciumvezetőként fog közreműködni a projekt megvalósí-
tásával kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátásában és a közbeszerzési eljárás lebonyolításában.

A pályázati felhívások ütemezését tartalmazó kormányhatározat értelmében még júniusban várható a pályázati felhívás megjelenése. Az el-
bírálási időszakot  a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal lefolytatandó konzultációs időszak követi, amelynek lezárását követően kerülhet 
sor a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására várhatóan még az idén. A Nemzeti Fejlesztési Iroda tájékoztatása szerint, 
legkorábban 2016 tavaszán kerülhet sor a kivitelezési munkálatok megkezdésére.
A beruházás azon Mikepércs belterületén élő családok számára nyújthat megoldást, akik korábban kimaradtak a település ISPA beruházás 
keretében történő csatornázási munkálataiból, ők jelenleg a háztartási szennyvizet szippantás és tengelyen történő szállítás igénybevételével 
tudják elszállíttatni a csatornadíj többszöröséért. A beruházás megvalósításáig terjedő átmeneti időszak lefedése érdekében az Önkormányzat 
egyeztetéseket kezdeményezett a közszolgáltató Debreceni Vízmű Zrt-vel egy helyi szennyvíz-befogadópont kialakítására, amely megvalósu-
lása esetén jelentősen csökkentené a szippantás költségeit.          Tímár Zoltán

Települési támogatás tájékoztató III. rész
A Mikepércsi Tükörben cikksorozat indult útjára, melynek keretében bemutatásra kerülnek az önkormányzat által nyújtható települési 
támogatások fajtái, valamint igénybevételük feltételei. E havi számunkban a rendkívüli települési támogatást és a kamatmentes kölcsönt 
részletezzük.
1.) Rendkívüli települési támogatás
A polgármester rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek,
a) aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy
b) alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 
a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorul, feltéve, hogy a család egy főre jutó havi jöve-
delmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750 Ft), egyedül élő esetében 
annak 400 %-át (114.000 Ft).
A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel, családonként havonta legfeljebb egy alkalommal, egy naptári évben legfeljebb hat 
alkalommal állapítható meg.
A rendkívül települési támogatás összege családonként és alkalmanként legalább a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
10%-a (2.850 Ft),  legfeljebb  150%-a (42.750 Ft) lehet.
Különös méltánylást érdemlő, rendkívüli élethelyzetben (pl. természeti csapás, elemi kár, gyógyászati segédeszköz vásárlás, gyógykezelés, 
munkahely elvesztése stb.) a rendkívüli települési támogatás összege meghaladhatja ezen keretösszeget.

2.) Kamatmentes kölcsön
A rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható rendkívüli élethelyzet kialakulása, vagy nagy összegű 
kiadás esetén (pl. haláleset, lakáskarbantartás, tüzelővásárlás stb.).
A kamatmentes kölcsön legmagasabb összege alkalmanként és családonként 30.000 Ft, mely összeget legfeljebb 12 hónap alatt kell 
visszafizetni.
Aki a felvett kamatmentes kölcsönt a megállapodásban foglalt időpontig nem fizeti vissza, úgy a tartozás kiegyenlítésének időpontjáig 
újabb kölcsön igénybevételére nem jogosult.         Vida Gáborné Pesti Ibolya
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Bodóháza helyzete

Bodóháza Mikepércsnek kedves, ám sajátos tulajdonságok-
kal rendelkező településrésze. A településünk hatályos 
rendezési tervében falusias lakóövezeti besorolással szere-
pel, azonban elhelyezkedéséből és korábbi gazdálkodási 
hasznosításából fakadóan szűk utcák és keskeny telek-
szélességek jellemzik, amelyek leginkább a szőlészeti 
kultúrákban jellemzők. A falusias lakóövezet követelmé-
nyeinek megfelelően a minimálisan kialakítandó utcaszé-
lesség kiszolgáló utak esetén 12 m, gyűjtőutak esetén pedig 
22 m, amely ezen a területen jelenleg nem biztosított.

A településrészen a megfizethető telekárak miatt egyre-
másra szaporodnak a lakóingatlan céljára megvásárolt területek. Az Önkormányzat a tulajdonosok felelős döntéshozatalának elősegítése 
érdekében kötelességének érzi, hogy felhívja az ide építkezni szándékozó tulajdonosok figyelmét arra, hogy a településrész közművel való 
ellátottsága hiányos. Elektromos áramhálózat ugyan van, de az ivóvízhálózat csak részlegesen, a csatornahálózat, valamint a távközlési 
infrastruktúra nincs kiépítve,  az utcák sincsenek ellátva sem pormentes burkolattal, sem gyalogjárdákkal.
Az utcák jelenlegi zegzugos vonalvezetése és nem megfelelő szélessége jelenleg nem teszi lehetővé, hogy azokon a közművezetékek 
elhelyezésre kerüljenek. Minden ilyen jellegű fejlesztést a szabványos utcaszélesség biztosítására az ingatlanokból történő kisajátítá-
si eljárással kellene kezdeni, amelyre a forrás előteremtése jelenleg meghaladja Önkormányzatunk teljesítő képességét.  Az Európai 
Unió 2014-2020 közötti fejlesztési időszakának településünket érintő Területi Operatív Programjához elkészített fejlesztési tervünk 
egyik hangsúlyos eleme Bodóháza településrész rekonstrukciója, amelyhez mintegy 2 milliárd Ft pályázati forrást lenne szükséges 
előteremteni. Ez az összeg biztosíthatná a megfelelő szélességű utak kialakításához szükséges ingatlan-kisajátítások, valamint a 
szükséges infrastrukturális fejlesztések, közte a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének költségét.
Önkormányzatunk természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az összeg a fejlesztésre rendelkezésre álljon, azonban mivel 
ez elsősorban a pályázatokon múlik, arra kérjük az ingatlan-tulajdonosokat, hogy jövőjük tervezésekor ezeket a szempontokat is mér-
legeljék, és ennek tudatában hozzanak felelős döntést.
                    Karácsony Antal

A szemét napi gond Bodóházán

Bodóházán, mint községünk többi kertségi részén is, a 
települési hulladék gyűjtése úgynevezett zsákos módszer-
rel történik. Az Önkormányzattól vásárolt és a Debreceni 
Hulladékkezelő Zrt. jelölésével ellátott zsákokban lehet a 
gyűjtőpontokra kitenni a kommunális hulladékot, amelyet 
a DHK Zrt. minden héten, csütörtök délután szállít el.
Sajnos a lakók egy része „megspórolja” a zsákok megvásár-
lásának költségét és más típusú zsákokban vagy zsák nélkül 
helyezik ki a szemetet és nemcsak kommunális hulladékot, 
hanem például állati maradványokat, autógumit, közegész-
ségügyi szempontból aggályos anyagokat is, amelyet így a 
DHK Zrt. nem szállít el. 

Ez a fegyelmezetlen állampolgári magatartás súlyos pénzeket emészt fel az önkormányzat költségvetéséből, mivel hetente külön be 
kell szállítani az AKSD-telephelyre ezt a hulladékot. Mindamellett súlyos közegészségi kockázatot is jelent nemcsak a Bodóházán élők 
számára, hanem azon kollégáink számára is, akik ezeknek az anyagoknak a rakodását és szállítását így utólag kell, hogy elvégezzék.
Ezúton is kérünk minden Bodóházán élőt, hogy a saját és a lakóhelyük kulturált megjelenésének érdekében vásárolják meg a logóval el-
látott hulladékgyűjtő zsákokat és azokat csak az elszállítás időpontja előtt néhány órával tegyék ki a hulladékgyűjtő pontokra.
Az Önkormányzatunk minden erőfeszítése ellenére is csak az ottélők együttműködésével tudja fenntartani az emberi élethez méltó felté-
teleket Bodóházán.           

Karácsony Antal, Vántus Tamás
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Június közepétől augusztus végéig vehető igénybe az ingyenes, il-
letve kedvezményes gyermekétkeztetési szolgáltatás a településen

A gyermekszegénység elleni program keretében az Önkormányzat idén is 
pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek ingyenes, illetve 
kedvezményes nyári étkeztetésének támogatására.

A pályázatban az Önkormányzat vállalta, hogy 2015. június 16-tól 2015. augusztus 
28-ig - 53 munkanapon keresztül - folyamatosan, napi egyszeri meleg étkezést bizto-

sít a rászoruló gyermekek/fiatalkorúak részére.  Az étkeztetéshez a képviselő-testület 1.399.200 Ft önerőt biztosított. A Minisztérium a 
pályázatot kedvezően bírálta el, és a megigényelt 3.567.960 Ft összegű támogatást 100%-os mértékben támogatta.
 
A program keretében megközelítőleg 200 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek étkezhet ingyen, 
vagy kedvezményes (220 Ft-os) áron a nyár folyamán. 

Továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő 0-25 éves korúak részére 340 Ft-os kedvezményes áron biz-
tosítja az étkezési lehetőséget az Önkormányzat, amelyet az igénylések alapján várhatóan további 170 gyermek vesz majd igénybe.

Az Önkormányzat immár két éve vesz részt a Mintamenza programban, melynek keretében a nyár folyamán is egészséges - helyi 
őstermelők által, valamint a közfoglalkoztatás keretében megtermelt alapanyagokból előállított - élelmiszer kerülhet majd a gyer-
mekek asztalára. Dr. Zombor Gábor az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára a Mintamenza 
programban való részvétel miatt, elismerő levélben köszönte meg Tímár Zoltán polgármester úr munkáját.  
                        Vida Gáborné Pesti Ibolya

Hosszabbított nyári táborral várja az Önkormányzat az érdeklődő diákokat

Az Önkormányzat már negyedik alkalommal rendez nyári tábort a 6-11 éves korú mikepércsi gyermekek részére. Elsősorban olyan 
családok számára szeretne a táborral segítséget nyújtani, ahol a szülők dolgoznak és nem tudják megoldani iskoláskorú gyermekük 
napközbeni felügyeletét. 
Az előző évekhez hasonlóan idén is nagy az érdeklődés a tábor iránt, ahol a gyermekek kortársaik között, felnőtt felügyelet mellett 
hasznosan tölthetik el szabadidejüket, a körültekintően összeválogatott színes, mozgalmas, változatos programok között. Figyelembe 
véve az igényeket, idén a tavalyi négy hét helyett, hat hét időtartamban lehet igénybe venni ezt a lehetőséget.
Az állandó kézműves foglalkozásokon kívül a programban részt vevő diákok ellátogathatnak a Debreceni Állatkertbe, a Titanic 
Játszóházba, a foci és a kerékpározás mellett kiránduláson vehetnek részt a Koppány-Völgye Kalandparkba és az Agora Tudományos 
Élményközpontba. A nyár a szabadtéri játékok és a strandolás időszaka, ezért a diákok egy napot a debreceni SZUSZ Szabadidőparkban 
tölthetnek el, ezen kívül fürdőzhetnek a debreceni Kerekestelepi Strandon (rossz idő esetén a debreceni Aquaticumban).

A tábor időpontjai:
                                     1. hét: 2015. június 29. (hétfő) - július 03. (péntek, már lezajlott)
                                       2. hét: 2015. július 06. (hétfő) - július 10. (péntek),
                                       3. hét: 2015. július 13. (hétfő) – július 17. (péntek),
                                       4. hét: 2015. július 20. (hétfő) – július 24. (péntek),
                                       5. hét: 2015. július 27. (hétfő) – július 31. (péntek),
                                       6. hét: 2015. augusztus 03. (hétfő) – augusztus 07. (péntek)

A tábor részvételi díja: 5. 500.-ft/fő/hét, mely tartalmazza a programokhoz kapcsolódó összes költséget. Az önkormányzat a tábor 
ideje alatt napi háromszori ingyenes étkezést biztosít a gyermekek részére.
A tábor helyszíne a Művészeti Iskola épülete (Mikepércs, Óvoda u. 4.), a programok hétfőtől péntekig 7. 30 - 16. 30 óráig tartanak.
Az önkormányzat folyamatosan várja a jelentkezőket! Jelentkezni legkésőbb minden táborhetet megelőző szerdáig lehet.
További információ személyesen a Polgármesteri Hivatalban Nagyné Nagy Zita, vagy Hentes Kornélia családgondozóknál, illetve az 
52/398-101 –es telefonszámon kérhető.                                                                                                                                        Kiss Sándorné
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Megnyitott az új patika Mikepércsen

2015. május 26-án megnyitotta kapuit a “BENU Gyógyszertár Mike-
pércs” az Orosz István u. 12. sz. alatti volt gyermekorvosi rendelő 
épületében. A családi vállalkozásként működtetett gyógyszertár 
magántulajdonban van, és  a BENU gyógyszertárhálózat franchise 
partnere.  Az ünnepélyes átadáson a település képviseletében jelen 
volt Tímár Zoltán polgármester képviselőtársaival,  a település házi-
orvosai, asszisztensei, valamint a gyógyszertár fő beszállítójának, a 
Phoenix Pharma Zrt. -nek a képviselői. Röviddel a 8 órai nyitás után 
megérkeztek az első vásárlók is, akik elégedetten konstatálták a pa-
tika megnyitását.

Mint arról már korábbi számunkban beszámoltunk, a gyógyszertár 
hétfőtől péntekig 8-tól 19 óráig, szombaton 8.10-től 13 óráig tart 

nyitva. A hétköznapi nyitva tartás alkalmazkodik az orvosi rendelési időkhöz, így aki munka után csak a délutáni házi-
orvosi vagy fogorvosi rendelésre tud elmenni, az még aznap ki tudja váltani a felírt gyógyszerét, nem kell emiatt Debre-
cenbe utaznia. Ez nagy könnyebbséget jelent a település lakóinak.  
A nyitva tartási időn kívül ügyeletes gyógyszertár elérhetőségeiről a 
patika dolgozói rendszeresen tájékoztatják a betegeket. 

A kezdő gyógyszerkészlet megrendelése előtt egyeztetés történt a 
település orvosaival, védőnőivel. A gyógyszertár igyekezett a felírási szo-
kásoknak megfelelő gyógyszerekkel feltölteni a patikát, a gyógyszerellá-
tással kapcsolatban a nyitás óta nem merült fel probléma, a gyógyszertár 
igyekszik a legmesszebbmenőkig kielégíteni a betegek és a vásárlók  igé-
nyeit, tudtuk meg dr. Szepesi Csilla gyógyszerésztől. 
                    Vántus Tamás

Átadták a szabadtéri kondiparkot Mikepércsen
 

Ma már bárki birtokba veheti a szabadtéri kondiparkot Mikepércsen, ahol az 
ember a saját súlyával dolgozik. Nem csak településünkön vagy Hajdú-Bihar 
megyében, de egész Magyarországon egyre több kondipark épül. A sokoldalúan 
és biztonságosan használható kis területigényű kültéri tornapálya bárki számára 
ingyenesen elérhető, nemtől és életkortól függetlenül. A létesítmény ünnepélyes 
átadása szalagátvágással vette kezdetét a Wass Albert Közösségi Ház mögötti 
területen.

Egy szabadtéri kondipark létrehozása megközelítőleg 8 millió forintba kerülne, 
azonban településünk önkormányzatának, illetve a közmunkaprogramban dol-
gozók munkájának köszönhetően a megvalósítás még 1 millió forintjába sem 

került a községnek, tudtuk meg az eseményen Tímár Zoltán polgármestertől. 
A kondipark létrehozásának és megvalósításának ötletét helyi fiatalok adták. Az önkormányzattal egyeztetve az a döntés született, 
hogy lenne létjogosultsága a kezdeményezésnek. Robbanásszerűen nő azok száma, akik az új sportőrületnek, az utcai edzésnek hó-
dolnak, mondta el a rendezvényen Szabó József, Monostorpályi polgármestere, aki hozzátette, településükön is lenne igény hasonló 
mozgásformára. 
Győrösy Tamás, a 2013-as INBA Natural Testépítő világbajnokság 3. helyezettje is jelen volt az ünnepségen. Életének több 
évtizede szerves része  a mozgás. Úgy véli, a mozgás mellett az egészséges életmód egyik legfontosabb eleme az egészséges táp-
lálkozás. A nemrég átadott szabadtéri kondiparkban mintegy 8 elem segítségével közel 150 gyakorlatot lehet elvégezni. Mivel a 
rendezvényen az egészségé volt a főszerep, így a látogatóknak lehetősége volt egészséges ételek kóstolására, filmvetítés keretében 
edzésbemutatók megtekintésére, illetve egészségi szűrővizsgálatok elvégzésére is. 

A szabadtéri edzéseket már széles körben űzik mindenhol, Európa- és világbajnokságot is rendeznek, ahol a magyarok is szép 
eredményeket érnek el. A hangsúly a nagy mozgástartományon és a minél kevesebb felszerelésen van.                      

Dienes Zoltán 
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25 éve az önkormányzatnál

Vida Gáborné Pesti Ibolya aljegyzővel beszélgettünk annak ap-
ropóján, hogy idén 25. éve dolgozik az önkormányzatnál.

1990-óta dolgozik a hivatalban, hogyan emlékszik az eltelt 
időszakra?

1990. július 9-én fejeztem be tanulmányaimat Budapesten az Államigazga-
tási Főiskolán, ahol igazgatásszervezői végzettséget szereztem, majd augusz-
tus 1-jén munkába álltam a Mikepércsi Községi Tanácsnál, mint szociális 
és gyámügyi ügyintéző, anyakönyvvezető.   Szabó Sándorné Gizike néni 
ekkor ment nyugdíjba, az ő helyére kerültem és vettem át a munkáját. Óriási 
felelősségnek, ugyanakkor nagy kihívásnak éreztem ezt a munkát. Egyik 
hónapban még az iskolapadban ültem, a másik hónapban pedig már „éles-
ben” kellett csinálnom azt, amit addig tanultam.  Egy jó hónap múlva, 1990. 
szeptember végén volt az első önkormányzati választás, amellyel megalakul-
tak az önkormányzatok, felváltva a korábbi tanácsi rendszert. Ekkor lassan, 
de biztosan elkezdődtek azok a változások, amelyek mára jelentősen 
átalakították a közigazgatást.  Folyamatosan változtak a jogszabályok, 
ami miatt soha nem lehetett megszokásból, rutinból dolgozni.  

18 évig voltam gyámügyi ügyintéző. Véleményem szerint a közigazgatási hatósági munkának a gyámügy az egyik leginkább embertpróbáló 
része, ezen belül pedig a súlyosan elhanyagolt, közvetlen veszélyben lévő kiskorú gyermek családból való kiemelése. Munkám során kb. 30 
mikepércsi gyermek családból való kiemeléséről kellett döntenem. Ez nagyon hálátlan feladat volt. Sírt a szülő, mert tudta, hogy az ő hibájából 
kerülnek el tőle a gyermekek, és sírtak a gyermekek is, mert érezték a bajt, kétségbe voltak esve, és nem tudták pontosan, hogy mi történik 
velük, mi vár rájuk.  Természetesen vannak pozitív emlékeim is ebből az időszakból: a gyámhatósági munkám során megismert kis ügyfeleim 
több éven keresztül Húsvétkor eljöttek meglocsolni. Szívesen fogadtam őket, sőt megtisztelőnek éreztem, mert úgy gondolom, ez a segítő 
munkám elismerése volt.

Anyakönyvvezetőként is dolgozott.. 

Az elmúlt 25 évben kb. hetven házasságkötésnél működtem közre anyakönyvvezetőként.  A násznépet zenekar kísérte fel a házasságkötő 
terembe.  A Kultúrházban sokszor alig fért el a sok vendég, de így is nagyon jó hangulatú lakodalmak voltak.  Ma már egyre kevesebb a 
házasságkötés, a legtöbb esetben csak két tanú és a közvetlen családtagok jönnek el az esküvőre, amit szintén szűk családi körben elköltött 
vacsora követ. Egyik alkalommal igen különleges kéréssel keresett meg a házasulandó vőlegény édesapja. Azt szerette volna, ha a 
fia és a leendő menye a levegőben egy hőlégballonban mondják ki a boldogító igent. Azzal indokolta a kérését, hogy ő is és a fia 
is sportszerűen hőlégballonoznak, ezért egy olyan jelentős eseményt, mint a házasságkötést  - szeretnék összekötni   ezzel a szen-
vedélyükkel. Először nemet, majd mégis igent mondtam a kérésre. A sportpályáról indult a felszállás, minden ment rendben. A 
sárándi vasútállomásig repültünk, amikor is elkezdődött a leszállás. Ez már nem ment olyan simán, mert hogy a hőlégballonon 
nincs fék, azt csak igen nagy szakértelemmel lehet „zökkenőmentesen” letenni a földre. Egy kukoricatáblán át, a kukoricák és egy-
két fa koronája által fékezve érkeztünk meg egy szántóföld közepére. Az út a föld túloldalán volt. Itt vártak ránk autóval a többiek, 
akik a sportpályáról elindultak a hőlégballon után.  A szántóföldön gyalogolva rájöttem, hogy a selyemblúz és a körömcipő ezen az 
esküvőn nem volt a legmegfelelőbb választás.  A pezsgős koccintásra a dűlőúton került sor,  majd nagyon kedvesen az ifjú férj és az 
édesapja egy szertartás keretében  befogadtak a hőlégballonosok társaságába.  Ez egy nagyon emlékezetes házasságkötés volt, amit 
tényleg kár lett volna - merő gyávaságból  – kihagyni.   

A 2007-es év jelentős dátum a pályáján. 

2007-ben lettem aljegyző, ettől kezdve az egész szociális iroda munkáját nekem kellett összefognom, illetve irányítanom. Munkám 
legfontosabb részét az ügyfelekkel történő rendszeres kapcsolattartás, az egyének szociális helyzetének átfogó figyelemmel kísérése, 
az egyes szociális ellátások megállapításáról szóló döntések meghozatala tette ki. Ez a fajta munka nagyfokú nyitottságot és köz-
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vetlenséget követel meg, amelynek a kollégáimmal együtt minden esetben igyekeztünk eleget tenni. A szociális ellátórendszer 
közelmúltban történő átalakulásával az önkormányzatok szociális feladatvállalása jelentősen átalakult, nőtt az állam szerepe, 
amely a szociális osztály feladatai mellett a munkaköröm átrendeződését is maga után vonta.   

Miben változott a feladatköre?

A szociális irodán már nem végzek ügyintézést, de továbbra is ellátom a szociális osztály felügyeletét, elvégzem a szociális tárgyú ön-
kormányzati rendeletek rendszeres időközönkénti felülvizsgálatát. Új feladatkörben a gazdálkodási osztályon belül létrehozott adócso-
port munkáját koordinálom, emellett nagyobb részt vállalok az önkormányzat működésével kapcsolatos általános, napi feladatok ellá-
tásából ezzel segítve a jegyző munkáját. Nemrég például pályázat-előkészítési munkát végeztem, ennek keretében a gyermekétkeztetési 
pályázat, előtte pedig gépjármű-beszerzésre kiírt pályázatok megírásában működtem közre. Alapjában véve örülök a változásoknak, 
hiszen így a szociális terület mellett új szakterületeken is kipróbálhatom magam, illetve kamatoztathatom a tudásomat. 

Tagja a Helyi Választási Irodának is.

Igen, így van. A Helyi Választási Irodának – melynek folyamatosan tagja vagyok - négyévente, illetve önkormányzati választás 
esetén most már ötévente gondoskodnia  kell a választások előkészítéséről és szakszerű lebonyolításáról. A választási feladatok 
pluszfeladatként jelentkeznek, mellette az egyéb hivatali munkát ugyanúgy el kell látni.   Nagyon nehéz év volt a 2014-es év, amikor 
áprilisban országgyűlési választás, májusban Európai Parlamenti választás, októberben pedig helyi önkormányzati és nemzetiségi 
önkormányzati választás volt.  

Mesélne egy kicsit a családjáról? Hogyan viselik a nagyobb megterhelést?

Van egy elsőéves egyetemista fiam, Gábor, ő gépészmérnök hallgató a Debreceni Egyetemen, a férjem pedig fuvarozó vállalkozó. A 
családom megértő, elfogadják, hogy időnként későn megyek haza, vagy hazaviszem a munkát, vagy esetleg hétvégén is dolgoznom 
kell. A férjem is sokat dolgozik, ha éjszaka kell indulnia ahhoz, hogy teljesítse a fuvart, akkor éjszaka indul.  Nem gond - nálunk 
becsülete van a munkának. 

Gratulálunk a 25 évhez és kívánjuk, hogy élményekben gazdag és sikeres legyen a folytatás is!
             Cziberéné Kovács Ingrid

Közel 50 év a mikepércsi betegek szolgálatában

Dr. Karácsony Sándor nyugalmazott háziorvos 1962 óta él Mike-
pércsen, ahol közel 50 éven keresztül szolgálta a mikepércsi 
betegeket. Munkája során jelentős mértékben segítette szak-
mai tudásával és elkötelezettségével a falu polgárait, ennek elis-
meréseként kitüntető címben részesült. Életútjáról, orvosi hiva-
tásáról beszélgetett vele a Mikepércsi Tükör.

Hogyan és mikor döntötte el, hogy orvos szeretne lenni?

Ketten voltunk testvérek. Szüleim Pesten éltek, és a háború alatt két gyer-
meket nem tudtak ellátni, ezért leküldtek vidékre. Így nagyszüleimnél 
nevelkedtem Abonyban és ők mondták, hogy legyek orvos a falujukban. 
Ilyen egyszerűen kezdődött.

Hol kezdte a szakmát?            

Mikepércsen kezdtem dolgozni. Feleségemmel 1962-ben kiköltöz-
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tünk és november 1-jén munkába álltam. A községet és az embereket megszerettem, így aztán végleg itt maradtam. Ma már 
„tősgyökeres”mikepércsinek érzem magam.

Milyennek látta kezdetben az orvoslást Mikepércsen? Megvoltak-e a szükséges eszközei, felszerelése vagy csakis a tudása 
állt rendelkezésére?

A rendelő -mely 1948-ban épült- az 1960-as években még elfogadható volt, de a felszereltsége elkeserítő. Még a vérnyomásmérőt 
is én hoztam. Sajnos a korszerűsítés iránti kérelmem nem valósulhatott meg pénzhiányra való hivatkozással.
A falu arculata is más volt. Abban az időben aszfaltos út is alig volt. Ha esett az eső, sártengerben közlekedtem. Abban az időben 
a Nagymező nevű tanya is ide tartozott, és oda is kerékpárral jártam ki. A körülmények igen mostohák voltak, amit a mai fiata-
lok el sem tudnak képzelni.

Van-e valamilyen különleges emléke, meghatározó élménye pályájával kapcsolatban, amelyet most szívesen megosztana?

Szakmailag kemény próbatétel volt, hogy kezdőként egyedül kellett mindenben dönteni, és minden helyzetben helytállni. 
Igyekeztem mindent megoldani, nem egy esetben szülést is le kellett vezetnem. Pályám során nagy megtiszteltetés volt, hogy 
megkaptam a „kiváló orvos” kitüntetést az Egészségügyi Minisztertől.

Nyugdíjas kora után is itt lakik Mikepércsen. Mikortól vett észre intenzívebb fejlődést a falu életében?

Igen, itt maradtam a faluban, el sem tudnám képzelni az életemet máshol. Az eltelt 53 év alatt óriásit változott a falu, de 
főleg 2002 után. Az utcák tiszták, rendezettek, a tér kialakítása is kellemesebbé tette  környezetünket. Megépült egy korszerű 
étkező – konyha, de ami számomra, mint orvosnak a legfontosabb – bár én már nem dolgozhattam benne, hogy felépült  az 
új Egészségközpont, mely rendkívül jól felszerelt, modern és minden igényt kielégít. Úgy gondolom,  az egész falu büszke 
lehet, hogy egyszerre készült el az új óvoda és bölcsőde. Sok régi épület megszépült, és új feladatot látnak el. Jó ötlet volt a 
Szabadtéri Kondipark az egészségmegőrzés céljából. Végül sok ember örömére elkészült a kerékpárút Debrecenig, melyet 
egyre többen használnak.

Úgy tudom, önnek több unokája is van. Mennyire jó élettér ön szerint Mikepércs a családok számára?

Gyermekeim itt nőttek fel, és mindig örömmel jönnek haza. Unokáim is sok nyarat itt töltöttek, de már ők is felnőttek. Mike-
pércs – megítélésem szerint – remek életteret biztosít a fiatalok számára. Ezt bizonyítja, hogy ma már 4500 fölé emelkedett 
a lakosság száma. Rengeteg új ház épült. Van bölcsőde, óvoda, az iskola is megfelelő fejlődést biztosít a gyermekek számára. 
Összességében egy jól élhető és biztonságos település a fiatalok számára is.

Több generációt gyógyított. Mivel tölti mostanában az idejét?

Valóban több generációt gyógyítottam. Akik 1962–63-ban születtek, ma már nagymamák – nagypapák. Szabadidőmben sokat 
olvasok, főleg ez köt le. „Hajnali” fél tízkor felkelek, elsétálok az újságért, és amikor régi ismerősökkel találkozom, szívesen 
beszélgetünk a régi szép időkről is.

Önről csak jót lehet hallani. Minek köszönhető ez ön szerint?

Talán annak, hogy a betegekkel mindig türelmes és közvetlen voltam. Valóban érdekelt az emberek sorsa, és ha szükség volt rá, 
egyéni gondjaikban is megpróbáltam segíteni. Azt hiszem érezték, hogy érdekel a sorsuk, hiszen éjjel – nappal elérhető voltam. Vé-
gezetül az egyik egyetemi tanárunk gondolatait idézem: „ A jó orvosnak elsősorban szakmai biztonsággal kell rendelkeznie, hogy 
diagnózisában és gyógyításában határozott tudjon lenni. Műveltsége széles legyen, hogy mindenki nyelvén tudjon beszélni. Bölcs 
legyen és megértő, és mindenek felett „érző” ember.”  Igyekeztem ebben a szellemben élni és dolgozni. Remélem valamennyire 
sikerült.
                Cziberéné Kovács Ingrid
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Évzáró-ballagás

Az idei tanítási évet ballagással egybekötött évzáró ünnepséggel zártuk június 
20-án délután. A ballagáson 26 nyolcadikos diák búcsúzott iskolánktól:

1. Ács Roland
2. Balog Géza
3. Burger Fanni
4. Diószegi Cintia
5. Gyöngyösi Barbara Fatima
6. Gyöngyösi Henrietta
7. Gyöngyösi Levente
8. Győrösi Cintia
9. Hekler Norbert
10. Horváth Zsolt
11. Kelemen Gergő
12. Kelemen Liliána Márta
13. Kiss Kitti
14. Molnár Ádám Patrik
15. Molnár Viktória
16. Perlaki Nándor
17. Péter Kinga Viktória
18. Rajna Eszter
19. Rózsa Eleonóra Rebeka
20. Szatmári Andrea Anikó
21. Szikszai Nikolett
22. Szilágyi József
23. Szuvák Tibor Richárd
24. Szűcs Viktor Lajos
25. Tősér Gabriella
26. Zelenák Ádám Pál

Ebben a tanévben 36-an kaptak kitűnő bizonyítványt, ők könyvjutalomban részesül-
tek.  Az alsó tagozatos Hunyadi - díjat két tanuló, Diós Eszter és Kovács Anna Vik-
tória, a felső tagozatos Hunyadi - díjat Győrösi Cintia vehette át. 
Tanévzárónk egyben rendhagyó ünnepség is volt: iskolánk igazgató-helyettesétől, 
Csengeri Miklósné Anikó nénitől búcsúztak pedagógus kollégái, aki nyugdíjba 
vonulása miatt már nem kezdi velünk a következő tanévet. Eddigi kitartó és ál-
dozatos munkáját megköszönve kellemes pihenést, tartalmas időtöltést kívánunk 
neki nyugdíjas éveire! Minden végzősnek gratulálunk!
       Fejérné Juhász Mónika

INTÉZMÉNYI HÍREK
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„E leányból tanító lesz, akárki meglássa!” 

Beszélgetés Csengeri Miklósnéval

Volt-e olyan sejtése gyermekkorodban a környezetedben élőknek, hogy tanító leszel? 
Igen, valószínűleg lehetett. Először gyermektársaimnak, hiszen osztálytársaimnak 
szerveztem délutáni foglalkozásokat. Hetedik osztálytól pedig pedagógia szak-
körbe jártam, és már ott foglalkoztam ezzel a területtel. 

Vannak-e a családodban vagy a volt tanáraid között olyan egyéniségek, akik példáját 
követve lettél olyan pedagógus, olyan ember, amilyennek ismerünk?
Családomban nem volt pedagógus, azonban olyan értékeket plántáltak a személyisé-
gembe észrevétlenül, a példájukkal, melyek ma is meghatározóak számomra. Tanáraim 
között is voltak példaképeim, akik egyéniségükkel példát adtak egész életemre. 

A néhai Makai Mihály igazgató úgy jellemzett egy mondatban: ”Rendkívüli munkabírású és nagyszerű anya.” Hogyan látod a 
mai, hivatásukat szerető nők helyzetét? Össze lehet egyeztetni a karrierépítést az anyai szereppel?
Nagyon nehéz a karrierépítést összeegyeztetni az anyaszereppel. Nem hazudhatunk, lemondásokkal, éjszakázásokkal jár. 

Amikor lezárul egy korszak az életünkben, egyféle számadást végzünk. Bizonyára voltak a te életedben is buktatók, 
akadályok. Melyek voltak ezek, s megítélésed szerint minek köszönheted, hogy ezeken túljutottál?
Igen, volt kudarc, de ez nem az én kudarcom volt, ez külső erőknek köszönhető, és ezt sikerült méltósággal, becsülettel, tisz-
tességgel és felemelt fejjel túlélnem, ez a próbatétel csak erősített. Komoly megpróbáltatás volt, amikor családtagjaim súlyos 
fekvőbetegként az én ápolásomra szorultak. Én akkor az egyetemen tanultam, mellette természetesen dolgoztam, gyermeket 
neveltem, elláttam a háztartás dolgait. De a szeretet és felelősségtudat erőt adott ahhoz, hogy mindezt kibírjam. Az életemben 
többször megesett, hogy az egyes munkahelyekre hívtak, vagy pályáztam, és büszke vagyok arra, hogy ez többször is megadatott, 
hiszen minden egyes munkahely számomra egy újabb tanulást, megújulást jelentett. Az egyik alap-diplomám a kutató-fejlesztő 
pedagógusi, ezt a tudást mindegyik helyen, az adott intézményért ki tudtam bontakoztatni, ki tudtam teljesíteni.

Mesélj a debreceni éveidről!
Már a főiskola utolsó évében, a Tanítóképző Gyakorló Általános Iskolája „kikért” tanítani. Majd az újonnan megnyílt Vénkerti Általános 
Iskolába kerültem, ahol egy csodálatos igazgatóm volt. Neki köszönhetem, hogy ebben az időszakban szárnyaltam. A későbbiek során 
a Margit Téri Általános Iskola vezető-helyettese lettem 29 évesen. Az ekkor alapított iskolában az volt a feladatunk, hogy mint új intéz-
mény életét  szervezzük, tartalommal megtöltsük, és kialakítsuk a belső rendjét. A különböző helyről érkező kollégák egy csapattá való 
kovácsolása nem mindennapi megpróbáltatást jelentett. A következő állomás a Vörösmarty Mihály Általános Iskola volt, ahová jogutód-
ként költözött a Margit téri iskola, itt a berendezés, bebútorozás volt a legnagyobb feladatom. Ez a csapat, akikkel mi ezt végigcsináltuk, 
szétszóródott az ország, a megye iskoláiba, de mindannyian elismert szaktekintélyek. Jó iskola volt mindannyiunk számára.

Mi vonzott Téglásra, majd onnan Mikepércsre?
Egy pályázatra hívta fel a figyelmem az egyik kollégám, s 4 pályázó közül engem választottak a helyettesi pozícióra, Téglásra. Kezdet-
ben a nagy létszámú alsó tagozatot kellett összefognom, megújítanom. Pörgést vittem az ottani életbe. Négy év után a művészeti tago-
zat megszervezését, vezetését bízták rám. Újabb 4 év múlva Mikepércsre kerültem és együtt dolgoztam volt munkatársammal, Makai 
Misivel. Ő volt akkor egy összevont, öt részből álló intézmény igazgatója, és hívott maga mellé az általános iskola intézményvezetőjének. 
Úgy éreztem, hogy ez a kihívás még belefér életpályámba és nagy örömmel jöttem Mikepércsre. Ennek 11 éve. 

Mikepércsi éveidről milyen emlékeket viszel magaddal a nyugdíjas éveidre?
Egy nagy hagyományokkal rendelkező iskolába kerültem, s ezeket tiszteletben tartva kerestem a megújulás lehetőségeit. Pályázatokat,  
új pedagógiai programokat írtunk, továbbképzéseket szerveztünk. Közben fenntartóváltásokat éltünk meg. Ez együtt járt szakmai, 
gazdasági, tanügy-igazgatási ellenőrzéssel, amelyek végül is segítséget jelentettek a további munkámban. Az újítások közül néhányat 
említek: tantestületi kirándulások, nyári táborok a gyerekeknek. Újdonságként bevezettük a BTM-es és SNI-s gyerekeknek segítséget 
jelentő, támogató rendszert. Újabb felmérések, szakemberek felkutatása, a kollégák szemléletmódjának változása - s mindebben az 
irányító szerep és a felelősség az enyém volt. Nagy gondot fordítottunk a tehetséggondozásra, versenyekre, kistérségi, városi verse-
nyeken is szép eredményeket értünk el - bár eleinte megharcoltam ezért kollégáimmal. Kidolgoztuk a Hunyadi-díj hagyományát. 
Egyszóval  egy összekovácsolódott csapatként dolgoztunk, ehhez megkaptunk minden támogatást a helyi önkormányzattól és a 
szülők zömétől.

Ismerve téged, bizton állíthatjuk, hogy a következő évekre is vannak terveid. Beszélj ezekről!
Most első helyre kerül a család. Az unokámmal szeretnék lenni minél többet. Aztán olvasásban való lemaradásomat szeretném pó-
tolni. De vannak hobbijaim, ezek közé tartozik a kirándulás, színházlátogatás, főzés, kertészkedés, amelyekkel szintén szeretnék sokat 
foglalkozni. 
Mindannyiunk nevében kívánok ehhez jó egészséget a nyugdíjas éveidre. Találd meg a mindennapok apró örömeit, s akkor valóban boldog 
nyugdíjas éveid lesznek.                                                                                   Dévényi Mihályné
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Iskolai gyereknap

A 2014/2015-ös tanév lezárásaként az utolsó délelőttön gyermeknapot tartottunk iskolánkban. A vidám programokon min-
denki megtalálhatta a számára legkedvesebb elfoglaltságot. 

Június 15-én reggel a pedagógusok, majd a 8. osztályosok táncaival indult a nap. Az alsó tagozatosokat a „kisiskolában” változatos 
játéklehetőségek várták: ügyességi versenyek, ugrálóvár, valamint puzzle és tekézés. A hordó-lovagló játék mellett a ládamászás is 
izgalmas próbatételnek bizonyult, ahol kipróbálhatták rátermettségüket. Nap végére minden csoport megtanult egy koreográfiát, 
a Boney M. Holiday című dalára, amit közösen adtak elő a gyerekek. Minden kisdiák színes arc- vagy testfestéssel tért haza.   
A délelőtt folyamán a felső tagozatosok kerékpáros ügyességi versenyen, sportvetélkedőn, valamint rejtvényfejtés köz-
ben mérhették össze tudásukat. Az egészséges életmód fontosságáról videofelvételt készítettek a csapatok, de voltak, akik 
tanár-diák röplabda- vagy kosármeccsen vettek részt. Az udvaron a vállalkozó szelleműek élő „csocsó-bábuknak” öltöz-
tek, illetve többen ládamászás közben győzték le tériszonyukat. A gyerekek óriás buborékok fújásával hangolódtak a 
nyárra, majd a közös tánc után az Ó-IÓ-CIÓ-ÁCIÓ-KÁCIÓ-AKÁCIÓ-VAKÁCIÓ felkiáltással kezdetét vette a szünidő.
                   Sápi Ildikó
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Jutalomparti

Iskolánk kiemelkedő versenyeredményt elért tanulói és 
felkészítő pedagógusaik egy jutalompartin vehettek részt, ahol 
ügyességi játékok, mókás feladatok várták őket. 

A versenyeken eredményes tanulók további jutalomban is részesül-
tek: Tímár Zoltán polgármester úr saját hatáskörben döntött arról, 
hogy az Önkormányzat megfinanszírozza 11 diák jutalomüdülését 
Tihanyban. Az Önkormányzat ezzel jutalmazza azokat a tanulókat, 
akik egyéni versenyen 1. és 2. helyezést értek el, ezzel öregbítve isko-
lánk és Mikepércs hírnevét is. Az a 17 diák, aki levelező versenyen, 
csapatversenyen 1., 2. helyezést, illetve 3. helyezést és különdíjat ért 
el, ingyen utazhat a fonyódligeti táborozásra, melyhez a támogatást 
az Ezeréves Tölgy Egyesület nyújtja, melynek elnöke Kiss Sándorné 
tanácsnok asszony.

     Fejérné Juhász Mónika

Jutalomkirándulás Sátoraljaújhelyre

Az ünnepi műsorok szereplői, betanító pedagógusai és felnőtt 
közreműködői Sátoraljaújhelyre kirándultak május 23-án, amit Tímár 
Zoltán polgármester úr kezdeményezésére az Önkormányzat fínanszíro-
zott. 34 gyerek és 6 felnőtt szállt fel reggel a buszra az iskola előtt.
A meteorológiai ijesztgetések ellenére ragyogó napsütésben indultunk.

Első megállónk Tokaj volt, ahol a nagyok bortúrát szerettek volna, de egy kis 
Tisza-parti bámészkodás után hegyi túrának vágtunk neki. Utunkra elkísért 
a római katolikus plébános utcán sétálgató kutyája is, így figyelmeztettem 
a gyerekeket, hogy duplán nem lehet csúnyán beszélni. Kemény másfél 
órás kapaszkodás után gyönyörű panoráma kárpótolt erőfeszítésünkért. A 
gyerekek szájtátva bámulták, hogy egy kisrepülő meglepő módon alattunk 
repült a csúcs magasságának köszönhetően.
Sajnos, lefelé menet kutyabarátunk egy szembejövő középiskolás cso-
porthoz pártolt át. Bizonyára aznap csúcsra volt járatva…
A következő látnivaló a füzérradványi Károlyi-kastély és a hozzá tartozó 
arborétum volt. Mindenki lenyűgözve nézte a letűnt korok grófi életének 
emlékeit, s csodálkozott rá a közel háromszáz éves hatalmas platánfára.
A széphalmi Kerék csárdában elköltött finom ebéd után a szomszédos 
múzeumkertben helyeztük el a megemlékezés virágait a nagy nyelvújító, 
Kazinczy Ferenc és felesége sírján, valamint az Aradon mártírhalált halt 
fiuk, Lajos honvédtábornok emlékművén.
Ezután következett a gyerekek által legjobban várt program, a kaland-
park. Sajnos mégis lett egy kis igaza a meteorológusoknak, mert itt már 
utolért minket az eső. Így egy száraz és néhány vizes bobos csúszás után 
a libegőről le kellett mondanunk. „ Természetesen” hazafelé ragyogó nap-
sütésben buszoztunk…

Ezen apró bosszúság ellenére úgy gondolom, hogy mindenki jókedvűen, 
élményekkel tele érkezett haza.
         
     

                                                         

              Szil András
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„Mesevilág most mennem kell,
de nem feledem, amit tőled kaptam…”

Csodavár Óvoda évzáró, ballagás

Május hónapban az év lezárásaként minden csoport évzáró ünnepi műsort tartott. Az 
édesanyákat is ekkor köszöntötték. A szeptembertől tanult verseket, meséket-dalokat 
mutatták be a családtagoknak, vendégeknek. A gyerekek és a felnőttek nagy izgalommal 
készültek, megható volt látni a csillogó szemű, ünneplőbe öltözött óvodásokat és büszke 
szüleiket.
2015. május 23-án a Művelődési Házban két csoport vett búcsút az óvodai élettől, a 
Napocska és a Pillangó csoport. A szülők és rokonok megtöltötték a nézőteret és nagy 
tapssal jutalmazták a két előadást. A búcsú sohasem könnyű, könnyes szemmel tért 
haza gyerek, felnőtt egyaránt!

Ballagók névsora:

Pillangó csoport:

Óvónők: Nagy Katalin, Éva Andrea 
Dajka nénik: Török Józsefné Gizike néni
Gyerekek: Balázs Kristóf, Balázs Tamás, Bögös Bendegúz, Dobrán Benjámin, Gombos 
Bence, Gyöngyösi Cintia, Győrfi Bianka, Király Janka Katalin, Kiss Bence, Komlósi 
Benedek, Reichel Kira Zsófia, Sramkó Gyöngyvér, Zagyva Tamás

Napocska csoport:

Óvónők: Papp Sándorné Erzsike óvó néni, Belme Lászlóné Muci óvó néni

Dajka néni: Nagy Istvánné Kati néni
Gyerekek: Ábri Viktór Zsolt, Bihari Levente, Boldizsár Béla, Erdelics Bence, Dászkál 
Sarolta, Gali Dominik, Girán Zsombor, Gráfel Patrik, Gulácsi Hanga, Karap Anna Ivett,  
Kecskés Boldizsár, Lovász Kriszta, Molnár Ádám, Mező Tifani Miranda, Papp Fruzsina, 
Pálfi Kitti, Rácz Zita, Serbán Szilvia, Szabó Kitti, Orvos Ádám, Tar Gréta Zsófia

Gyermekhét júniusban

A gyermekhét változatos és élményekben gazdag hét volt ovisaink számára.

A hét első napján Nagy Kati óvó néni szervezésében a Hajdú Bihari Motorosok Egyesül-
etének 10 tagja szerzett nagy örömet a Csodavár Óvoda gyerekeinek. A Meseerdő par-
kolójában különleges sport és túra motorokkal tehetett néhány kört a 150 óvodás közül 
minden bátor, vállalkozó gyerek, óvó néni és dajka néni. A motorozás után az egyesület 
tagjai vezetőjükkel, Balogh Zoltánnal (Papu) a csoportszobákban beszélgettek és játszot-
tak a gyerekekkel. Másnap Papp Fruzsina anyukája Marosán Anita, és párja Kovács Já-
nos jóvoltából a nagy nyári melegben finomabbnál finomabb fagyival hűsíthette magát 
minden gyerek és felnőtt. Ezúton köszönjük nekik felajánlásukat. Szerdán az óvoda 
Gyermekekért Alapítványa finanszírozásával, a Zene-Bona Társulat zenés gyermek 
műsorával kedveskedtünk óvodásainknak, akik nagy örömmel kapcsolódtak be az inter-
aktív műsorba, énekeltek táncoltak és vonatoztak. Csütörtökön a Nemzeti Összetartozás 
Napjára szülői nyílt nappal, közös programmal emlékeztünk. 
                        Rácz Gabriella
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Zöld Óvodák megyei találkozója a Csodavár Óvodában

A Zöld Óvoda megtisztelő címmel rendelkező megyei óvodák találkozójára 
minden évben más intézmény szervezésében kerül sor.

Tavaly a Hortobágyi óvoda adott otthont, idén mi vállaltuk fel ezt a szerepet.
Június 12-én 28, közöttük téglási, hadházi, berettyóujfalui, komádi, al-
sójózsai, hortobágyi, derecskei, és több debreceni óvodapedagógus érkezett 
óvodánkba.

Az épületek megtekintése után a nagycsoportosok (Pillangó és Napocska) 
népi gyermekjátéka és néptánca kápráztatta el a résztvevőket, majd Pol-
gármester Úr köszöntője után következett a program tevékeny része. 
Lovas kocsival körbeszekereztünk Mikepércsen, megnéztük a templo-
mot, a japán akácfát a Főtéren, a kályhamúzeumot, (ahol a gazdák ke-
mencében sült dübbenccsel fogadtak bennünket) az „Ezeréves” tölgyfát, 
a Rókás-tavat.
A visszafelé vezető utat döcögősen, de csodálatos réteken, legelőkön tettük 
meg, felfedezve a gémes kutat is.
A visszaérkezésünkkor az óvó nénik által készített töltött káposztát és 
süteményt fogyasztottuk el ebédre. A pedagógusok ajándékba kaptak 
tőlünk képeslapot az „Ezeréves” tölgyről, prospektust a falu nevezetessé-
geinek leírásával, egy emléklapot, és egy olyan programot, mellyel nemcsak 
az óvoda munkáját, életét kívántuk bemutatni, hanem Mikepércset, a falu 
épített és természetes szépségeit, értékeit, hogy tovább vihessék az óvoda és a 
település jó hírnevét.                                                             Móré Sándorné                                 

Bölcsődei hírek

2015. május 29-én délután rendeztük meg a gyermeknapot  bölcsődénkben. 
A hangulat nagyon jó volt, vidáman játszottak a gyerekek a szülőkkel együtt.
A Huncutka Alapítvány biztosította a rendezvényünkön a műsort (arcfes-
tést, zenét, ugrálóvárat, lufihajtogató bohócot). A jelenlévőket finomságok-
kal kínáltuk.

Július 16-án 15:30-tól, az óvodába készülő gyermekeknek” búcsú uzson-
nával” készülünk. A szülőket és nagyszülőket szeretettel várjuk ezen a szép, 
meghitt délutánon.
Július 23-án 16:30-tól, a leendő bölcsődés gyermekek szüleinek tartunk 
szülői értekezletet a bölcsődében, melyre örömmel várjuk önöket.
A bölcsőde dolgozói,  minden kedves olvasónak  jó pihenést, élményekben 
gazdag nyarat kívánnak!              
       Dudás Gyöngyike
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Pünkösdi kiállítás a Wass Albert Közösségi Házban
   
Mikepércsi alkotók munkáiból összeállított színvonalas és nagyszabású kiállítás megnyitójára invitálta az érdeklődőket Mike-
pércs Község Önkormányzata május 21-én. A Pünkösdi Kiállítás ötletét a már több mint egy évtizedes múltra visszatekintő 
Adventi Kiállítások sikertörténete hívta életre.
   
A kiállításon, amelynek szervezéséért a Közösségi Ház munkatársait és a Tekeres Egyesület tagjait illeti köszönet, 16 egyéni alkotó, köztük 
négy első kiállító, valamint két alkotókör is bemutatkozhatott a képzőművészet számos területét reprezentáló alkotásaival. A nagyszabású 
rendezvényen egyéb művészeti ágak is képviseltették magukat, hiszen Besenyei Virág minden jelenlévőt mélyen megérintő szavalatát 
követően a Hunyadi János Általános Iskola és AMI diákjai, Szabó Alexandra és Nagy Csaba muzsikáltak a megnyitón résztvevőknek. 
Veressné László Ildikó egy Váci Mihály költemény értő és érző előadásával járult hozzá az esemény hangulatának  emeléséhez. 
A kiállítás megnyitására Tamus Istvánt, a számos szakmai díjjal és kitüntetéssel, köztük Csokonai díjjal elismert grafikusművészt, a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem főiskolai docensét kérték fel a szervezők, aki, mint lapunknak elmondta, örömmel 
fogadta el az invitálást:
      “Nem ismeretlen számomra a település, hiszen sűrűn járok Mikepércsre. Van itt egy kollégám, akivel munkakapcsolatban vagyok. 
Mindig megcsodálom a fatornyos templomot, ami igazi kuriózum itt a községben. Most azonban elsősorban nem ezért, hanem egy laza 
helyi alkotóközösség jó értelemben vett vegyes stílusú munkáinak bemutatása céljából érkeztem, amelynek palettáján az ékszerektől a 
kézimunkákig, a festményektől a terítőkön át az igényes fotókig megtalálhatók különféle alkotások. Sőt vannak köztük olyan, eredetileg 
nagy felületeken létrehozott mediterrán tájképek, amelyet alkotójuk értelemszerűen csak reprodukció formájában tud bemutatni a kiál-
lítás közönségének. Itt élő, vagy innen elszármazott alkotók fogtak össze ennek az ünnepi tárlatnak a létrejöttéért. A kiállítás fő erejét 
éppen az adja, hogy különféle kézművesmesterséget művelők vannak itt jelen, akik valószínüleg alkalmanként találkoznak is. Ez nagyon 
jó dolog: a madeirás ruha, vagy éppen a gobelin, a festmény, a grafika kitűnően megférnek egymás mellett, nemcsak egy kiállítás keretein 
belül, de akár egy közös térben alkotva is. A kiállított művek, alkotások már többek, mint igényesen elkészített hobbitermékek, sokkal 
inkább egyfajta kiterjesztett értelmű népművészet termékei, jelenidejű “barlangrajzok”.  A megnyitó beszédemben fogom ajánlani, hogy 
szerveződjenek szorosabb közösségbe a helyi alkotók, sőt a település vezetése segítségével működjenek együtt egy helyi “kortárs művészeti 
értéktár” összegyűjtésében: vásároljon Mikepércs a műalkotásokból. A mecenatúra ne merüljön ki a kiállítóhely biztosításában. 
Egy lokális gyűjtemény kialakításának hihetetlen jelentősége van az adott település kulturális értékeinek megőrzésében.” - zárta gon-
dolatmenetét Tamus István.

Pünkösdi kiállítás alkotói
Csoportos kiállítóink: Mikepércsi Hímzőkör, Ékszerkészítő tanfolyam.
Egyéni kiállítóink, akik már több alkalommal bemutatkoztak a hagyományos Adventi kiállításon, sokuknak több  önálló  kiál-
lítása is volt már Mikepércsen: Fehér Csaba: grafikusművész, Kálmánné Tóth Annamária: festő, Keszler Ibolya: ékszerkészítő, 
Királyné Kormányos Szilvia: gyöngyfűző, Kormányos Lászlóné : viseletvarró népi iparművész, Kormányos Enikő :  fotós, Nagy 
Ildikó Gabriella: festőművész, B. Nagy Gabriella: művésztanár, Nagy Péter: fotós, Solymosi Gábor: festőművész, Steiner Mária: 
ékszerkészítő
Első alkalommal kiállító alkotóink: Juhász Péter: amatőr grafikus, Kalmárné Győrfi Eszter:  csipkeverő,  Czeczéné Nagy Tímea 
Eszter: gyöngyfűző, Szabó Nóra: A Magyar Képzőművészeti Egyetem  másodéves festőművész hallgatója.

A kiállítást június 22-ig tekinthették meg az érdeklődők, de minden nappal közelebb a Karácsony: a szervezők álmaiban már 
az Adventi Kiállítás tematikái forgolódnak....
                          Dienes Zoltán
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SPORT
Beszámoló a Mikepércsi Harcművészeti SE 2015-ös 

évének eddigi tevékenységéről

-Február 4-én a megyeháza Árpád termében köszöntötte a Hajdú 
Bihar megyei Diáksport szövetség vezetősége a 2013-2014. tanév Jó 
tanulója Jó sportolója díjazottjait, s Diákolimpia bajnokait. A Mike-
pércsi HSE-ből Szilágyi Áron és edzője Sensei Rácz Csaba vehetett át 
díjakat az előző tanévben elért eredményeikért Pajna Zoltán Úrtól, a 
Hajdú Bihar megyei közgyűlés elnökétől.

-Február 7-én 15 mikepércsi sportoló lépett küzdőtérre a IV. Sho-
gun bajnokságon, Debrecenben. Valamennyien éremmel térhettek 
haza.

-Február 14-én a X. Zemplén kupa, nemzetközi karate versenyen 
szerepeltek versenyzőink Sátoraljaújhelyen. Szűcs Péter a formagya-
korlat versenyszámban ezüstérmet szerzett.

-Február 21-én Nyíradonyban versenyeztek sportolóink a Karate 
diákolimpia elődöntőjében. Szilágyi Áron arany, Szűcs Péter, Erdei 
Bence, Dankó Lali és Nagy Márk ezüst éremmel végeztek.

-Március 13-15-e között a sportolók közül hatan országos szem-
ináriumon vettek részt Debrecenben.
Eközben Szűcs Péter Budapesten a Magyar válogatottal edzett.

-Március 21-én, Veszprémben a Diákolimpia döntőn, 600 versenyző 
közül Szűcs Péter két arany és Szilágyi Áron bronz érmet szerzett. 
Ezzel Szűcs Péter kiharcolta az Eb. indulás jogát!

-A következő hétvégén Péter Répcelakon válogatott edzőtáborban 
készült az EB.-re.

-Április 12-én övvizsgát tettek a mikepércsi karatésok közül töb-
ben, Debrecenben.

-Április 15 és 18-a között Szűcs Péter és edzője Rácz Csaba, a 
lengyelországi Varsóban képviselte Magyarországot és Mike-
pércset a Shinkyokushin karate Európa bajnokságon! A tavalyi 
bronz után idén nem sikerült dobogós helyezést elhoznunk a ke-
mény mezőnyből.

-Április 25-én Siklóson, országos versenyen harcoltak a Mike-
pércsiek. Sitku Roland és Dankó Lali ezüst, míg Nagy Máté, Nagy 
Márk és Szilágyi József bronz érmet szereztek a nagy létszámú 
mezőnyben.

Következő megmérettetésünk a XVII. J&S Speed kupa, nemzetközi 
utánpótlás verseny lesz Tarjánban, ill. ezt követően edzőtáborokkal 
zárjuk az első félévet.
                                                                                                          Rácz Csaba
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A Kolompos Együttes fellépése is színesítette az idei Gyermeknapot

Egy napra játszótérré változott a Wass Albert Kultúrház május 30-án, hiszen Mike-
pércsen sem maradhatott el a Gyermeknap. Az egész napos rendezvény során a 
szervezők színes programokkal várták a lurkókat és persze szüleiket egyaránt, hogy 
együtt, kellemes hangulatban tölthessék el ezt a napot.

A délelőtt folyamán a gyerekek körében az egyik legnépszerűbb zenekar, a Kolom-
pos Együttes szórakoztatta a gyerekeket és szüleiket.  Nagy Zoltántól, a Kolompos 
Együttes vezetőjétől megtudtuk, évente legalább 30 ezer gyermek és szülő látja-hallja 
előadásaikat táncházakban, koncerteken, Mikepércsre is hangszeres gyermekdalokat 
hoztak. Jó volt látni, ahogy kicsik és nagyok szüleikkel táncolva, önfeledten éneklik 
együtt a kellemes hangulatú, vidám dalokat.
Szintén nagy népszerűségnek örvendett a lufihajtogató bohóc is, mint ahogyan na-
gyon sokan álmélkodtak a felsorakozó tűzoltó és rendőrautó láttán, gyakran meg-
szólaltatva azok hangjelzéseit. Emellett természetesen számtalan kísérőprogram várta 
a gyerekeket, a rendezvényen a népi kézművesség is nagy szerepet kapott. A gyerekek 
népi iparművészek segítségével készíthettek bőrtárgyakat, agyagozhattak, kosarat 
fonhattak és fát faraghattak, gyöngyöt fűzhettek, vagy éppen tűzzománc ékszereket 
készíthettek. 

Településünk polgármestere, Tímár Zoltán elmondta, nagyon fontosak ezek a rendez-
vények, hiszen értéket teremtenek és hordoznak magukban, összehozzák a településen 
élő családokat. 
Valamennyi gyermek szüleivel együtt remekül szórakozott az idei Gyermeknapon. A 
rendezvényeknek azonban itt még nincs vége, ugyanis a nyári fesztiválidőszak is kínál 
majd színes programokat a kicsik számára Mikepércsen. 
                  Dienes Zoltán

Június 20-án Derecskén a Város Napján Mikepércs is 
képviseltette magát a “ Járásunk ízei” címmel megren-
dezett főzőversenyen

Önkormányzatunk nevében a “főző delegáció” gulyáslevest, káposztás 
nudlit, lekváros gombócot és lekváros nudlit készített. Csapatunk 3 dí-
jat is elhozott. A Helyi Különlegességek kategóriában I. helyezett lett 
a káposztás nudli. Különdíj járt a sokféle étel elkészítéséért és Király 
Brigitta csapattagunk elhozta a legfiatalabb versenyző különdíját is.
Községünk egy bemutatkozó sátorral is készült, ahol Mikepércs kul-
turális- és helyi értékeit mutattuk be. A kiállításra Keszler Ibolya 
gyöngyfűző, és a Mikepércsi Hímzőkör is elhozta munkáit. A Gali La-
jos és felesége gyűjteményéből kapott régi használati tárgyak, szőttesek 
szintén hozzájárultak a színvonalas bemutatkozáshoz.
Minden résztvevőnek, közreműködőnek ezúton is gratulálunk és 
köszönjük a munkáját!
                                                                                                              Pohly Szilvia
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Adj vért, hogy életet menthess

Manapság legfeljebb a nagyszülők, szülők élménybeszámolóiból ismerhetik a fiatalok, milyen is volt a véradások hangulata a ‘60-as, 
‘70-es, ‘80-as években: a véradók egyszerre ünnepelték egymást, és azokat az embereket, akik nekik köszönhetően kaptak új esélyt az 
életre.

 Június 19-én, a Wass Albert Kultúrház adott otthont a Retro Véradásnak, ahol a nemes adományozás után mindenkit megvendégelt az 
Önkormányzat sörrel és virslivel, ahogy az régen volt. A rendezvény fő célja a nyári vérkészletek felfrissítése mellett az volt, hogy ismét 
felhívják a figyelmet a véradás fontosságára. 
Településünkön 42-en éltek a különleges lehetőséggel és véradásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy minél több rászoruló beteg ember 
számára váljon lehetővé a gyógyulás lehetősége. A rendezvényen Karácsony Antal, településünk alpolgásmestere is “vérét adta”. Elmond-
ta, szerencsére egyre népszerűbb a véradás Mikepércsen, s a község önkormányzata is arra törekszik, hogy minél több hasonló jellegű 
hasznos programot szervezzen. 
A véradáson többen beléptek az újonnan megalakult Mikepércsi Alapszervezetbe, melyhez egész évben lehet csatlakozni a Polgármesteri 
Hivatalban, Király Brigitta alapszervezeti titkárnál.
A Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezete két ajándékcsomagot sorsolt ki az első véradók és a legtöbbet vért adók között. 

Reichert Tünde területi vezető és  Fülöp Pál Richárd 
első véradó

Király Brigitta a Vöröskereszt Mikepércsi Alapszervezeté-
nek titkára és Kelemen András  73 szoros véradó

Ezúton is gratulálunk és minden véradónak köszönjük a segítségét!
          Dienes Zoltán

Fotópályázat - „ Mikepércsi Nyár 2015”

Immár harmadik alkalommal hirdeti meg „Mikepércs, ahol jó lenni, 
ahol jó élni” fotópályázatát a Wass Albert Közösségi Ház. A  sorozat 
keretein belül „Mikepércsi Nyár 2015”  címmel indul el az új verseny,  
melyre a nyári fesztiválról készült képeket várjuk. 
A pályázaton megkötés nélkül bárki részt vehet, egy fotós maximum 3 
darab  képpel  indulhat. 

A fényképeket az alkotó nevének, elérhetőségeinek (telefon, cím, e-mail 
cím) feltüntetése mellett 2015. szeptember 21-ig  várjuk, előhívott, A 
4-es méretben kinagyítva a Közösségi Házba (Petőfi u. 67.).

A beérkezett fotókat 3 tagú zsűri bírálja el, a legjobbnak ítélt első 3 kép készítője tárgyjutalomban részesül. A legjobb 
alkotásokat 2015. október hónapban a Közösségi Házban kiállítás keretében, valamint településünk honlapján, facebook 
oldalán és a Mikepércsi Tükör számaiban tesszük közzé. A jutalmak átadására a kiállítás megnyitóján kerül sor. 

Minden pályázónak alkotókedvet és jó fényeket kívánunk!
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Mikepércsi sikerek

Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szép eredményeket értek el a néptáncosaink május 30- án az V. Hajdúböszörményi Gyer-
mek- és Ifjúsági Néptáncfesztiválon. Az első és második osztályosaink (Csengettyű cso-
port) somogyi játékokat és ugróst adtak elő, a 3-4. osztályosok (Csillagocskák) dél-alföldi 
játékokat és oláhost táncoltak, a felső tagozatosok (Csillagfürt) bodrogközi tánccal indul-
tak. A zsűri döntése alapján a Csillagocskák és a Csillagfürt csoport ezüst, a Csengettyű 
csoport pedig arany minősítést szerzett. A táncosok felkészítője és a koreográfiák készítője 
Török Gergely néptáncpedagógus.

Mikepércsi Hímzőkör

A Debreceni Művelődési Központ által megrendezett XVI. Élő Népművészeti Országos 
Pályázat Észak- Alföldi Regionális Kiállításán a Hímzőkör is bemutatkozhatott a Mike-
pércsi Úri Hímzéssel. Kormányos Lászlóné,  népi viseletvarró, a hímzőkör vezetője 
Hajú- Bihar megyei  viseletekkel szintén kiállító alkotó. A kiállítás megtekinthető a DMK 
Belvárosi Galériájában ( Debrecen, Kossuth u. 1. ) augusztus 28- ig. Kormányos Lászlóné 
viseleteit augusztus 1- jén, egy divatbemutató keretében Mikepércsen is megcsodálhatjuk.

Mikepércsi Őszidő Egyesület

Az egyesület  színjátszói A csodát kérő asszonyok esete című  színpadi jelenettel  több 
helyen is nagy sikerrel szerepeltek. Az Országos Nyugdíjas Ki mit tud-on arany minősítést 
értek el.

Legutóbb Földesen mutatkoztak be, óriási sikerrel.

Az előadást színpadra alkalmazta, betanította és meséli: Gali Lajosné.

Játsszák: Gali Lajosné, Kun Józsefné, Rácz Jánosné, Rácz János, Berki Gézáné, Gyöngyösi 
Lajosné, Szolnoki Imréné, Hajnal Zsoltné, Kelemen Sándorné, Gali Lajos, Tahóczki Sán-
dorné, Budai Imre

Hajdúsági táncok címmel tavasszal készítették el új műsorukat az Őszidősök. Ebben az 
évben sikerült egy hozzáértő, önzetlen segítőt találniuk, Diós Gergő személyében. Ő ko-
reografálta és tanította be ezt a táncot, mellyel az Országos Nyugdíjas Ki mit tud?  döntőjén 
az előkelő ezüst minősítést értek el. A környező településeken is nagy sikerrel táncolják. 
Igyekeznek eleget tenni minden meghívásnak. 
Táncolnak: Gali Lajosné, Gali Lajos, Tahóczki Sándorné, Szabó Lajos, Szolnoki Imréné, 
Veszelovszkiné Albert Erzsébet, Kun Józsefné, Kelemen Sándorné, Szabó Istvánné, Hajnal 
Zsoltné, Szabó Lajosné

A klub tiszteletbeli tagja és a debreceni Városi és Vasutas Nyugdíjas Klub vezetője, Veressné 
László Ildikó,  Szabó Lőrinc: Az ígéret városa című versével arany minősítést ért el az Országos 
Ki Mit Tud- on.

 Mindhárom produkciót megcsodálhatjuk a nyári fesztiválunkon is!
         Pohly Szilvia
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„A szép mozgás a szem muzsikája”

    (Anatole France)

Táncházzal egybekötött táncműsorra vártuk a mikepércsi családokat a Wass Albert Kultúrházba, április 28-án, a Tánc Világnapja 
alkalmából.

Ezt az ünnepet 1982-ben az UNESCO egyik részlege, a Nemzetközi Táncbizottság hozta létre, az időpontját Jean-Georges Noverre 
francia balettművész és koreográfus születésnapjára, április 29-re tették. Noverre a XVIII. században élt és alkotott, egyik kortársa a 
“Balett Shakespeare-je”-ként emlegette, több mint 150 balettet koreografált.
Az ember tudatossá válása idején talán az első ritmus felismerése indította el táncra, mozgásra a testet.  A tánc műfaja csiszolódott, 
át- és átalakult, olyannyira, hogy mára már megszámlálhatatlanul sok különböző fajtája alakult ki szerte a világban. Napjainkban 
már egyre többen ismerik fel a táncban való kiteljesedés lehetőségét. Igénylik, hogy amatőr táncosként is részt vehessenek ebben 
a művészetben. Sokan kikapcsolódásként, fittségük megőrzése céljából, vagy éppen valami lelki érzékenység céljából foglalkoznak 
a tánccal. Van, aki hivatásának választja, és van, aki hobbiként tekint rá. Egy biztos, akármi vezérel minket a különböző táncok 
művelésében, csak szívvel-lélekkel, teljes odaadással tehetjük.

Az est folyamán, a számtalan táncműfaj közül  négy mutatkozott be: néptánc, showtánc, mazsorett, hastánc. A következő csoportokat 
köszönthettük a színpadon: Főnix Néptánc Egyesület,  Fantasy Tánc – Show Művészeti Egyesület / Leddance Hungary, Mike-
pércsi Mazsorett Csoport, Díva Hastánc Csoport 

A nagy sikerű produkciók után a várva – várt táncház következett, ahol először Török Gergő táncpedagógus vezetésével néptáncot, 
majd Dér Emese irányításával szambát tanulhattak a szépszámú érdeklődők.
A tánc folytatása garantált, hiszen több utcabál ad erre jó alkalmat a nyár folyamán. 
Minden táncolni vágyót szeretettel várunk a rendezvényeinken!
                  Pohly Szilvia, Török Gergő
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Könyvtár

Pályázati sikerek:
A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtár-támogatási Programjának pályázatán, a Márai 
Program V. fordulóján 200.000 Ft-ot nyertünk. A felkínált szépirodalmi és tényiro-
dalmi dokumentumokból a leválogatás megtörtént. A könyvek tételes listája hama-
rosan olvasható lesz a könyvtár honlapján.
Könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton 258.000 Ft-os támogatásban részesültünk, 
mely összegből számos dokumentumot, köztük ifjúsági könyvsorozatokat szerez-
tünk be. Ezen kívül számos gyermek – és ifjúsági irodalmat, kötelező olvasmányt, 
tiniknek szóló romantikus regényt, felnőtteknek szóló szépirodalmi és ismeretközlő 
kiadványokat vásároltunk.
Nyitva tartás változás:
Szerdánként egy órával tovább, 18.00 óráig várjuk a látogatókat, kölcsönzőket. 
Szombatonként pedig 11.00-14.00 óra között állunk olvasóink rendelkezésére.
Visszatekintő:
2015.05.28-án a Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár Mikepércs, Petőfi u. 67. 
sz. alatti épületében gyereknapi, szünidei könyvajánlót tartottunk a könyvtárba 
újonnan beszerzett dokumentumokból. Elsősorban a Könyvmolyképző, a Cser és 
az Egmont Kiadó gyermekkönyveit mutattuk be. Örömünkre szolgált, hogy ezzel a 
bemutatóval sikeresen hozzájárultunk a gyerekek olvasóvá neveléséhez, az olvasás 
szeretetéhez.
Könyvtáron kívüli olvasási lehetőség:
A Wass Albert Közösségi Házban cseréltük a letéti állományt, hét témacsoportban 
15-15 könyvet helyeztünk ki szabadpolcra, melyeket ott helyben lehet olvasgatni, 
lapozgatni. 
                                                                                                    Kovácsné Diós Emese

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 
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00  órától
A Hímzőkör és az Ékszerkészítő tanfolyam szeptemberben folytatja a munkát.
A Baba-Mama Klub programjai: A Hangbújócska Zenebölcsi  foglalkozásai július 6-án, 20-án és augusztus 3-án 9.15-től 
lesznek, ahol zenés foglalkozásra várjuk a babákat és a mamákat.
Lövei Lilla zenepedagógus, Debrecenben és a környező településeken  9 helyszínen tartja évek óta nagy sikerrel a Hang-
bújócska Zenebölcsit.
Egy alkalom díja: 250 Ft/család (4 főig) 
(Honlap: http://zenebolcsi.freewb.hu/kapcsolat
Facebook: Hangbújócska Zenebölcsi)
Támogatónk: Mikepércs Község Önkormányzata, alkalmanként, családonként  500  Ft-tal támogat minden gyermeket.
Sok szeretettel várunk mindenkit!
További programok:
Falugazdász fogadóóra minden hétfőn 9.00-12.00 óráig. 

Tiétek a tér! Ifjúsági Klub minden pénteken 14.00-18.00 óráig: csocsó, sakk, kártya, programajánló, pályázati és ifjúsági 
információk, filmvetítés. 
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KERES - KÍNÁL

3 D műszempilla WONDER LASHES 
szálankéti tartós szempilla építés.   Vigh-
né Albert Tünde Sminkes és szempilla 
építő. Ár: 7000 Ft Töltés. 3500-4000 Ft 
Bejelentkezés: 06-30/366-25-09

A Kenderföldön 3200 nm területen 
szántóföld betegség miatt eladó. 
Érd. : Mikepércs, Sport utca 1. sz.

Eladó: káposztás dézsa, tok nélküli 
műanyag ablakok és műanyag ajtólapok. 
Eladók továbbá Tena Plus large tépőzáras 
és Tena Plus nadrágos felnőtt pelenkák 
(csípő méret: 100-135 cm-ig), gyermek 
hálós összecsukható járóka, gyári fém 
háromállású hinta és Csepel női kerék-
pár. Érd. 52/ 398-425, 06-30/ 364-52-44

Eladó:
1 db JVC  színes tv, 2 db Fonott, bo-
ros demizsonok 20-25 l-esek, 1 db 
Dohányzóasztal,  1 db Olajradiátor,  2 db 
Heverő
Érd. 06-30/263-9444

Pótnagymamát keresünk Óvodás iker-
pár mellé nem dohányzó nyugdíjas hölgy 
személyében hétköznap délutáni órákra. 
(Petőfi utcai óvoda) Érd.: 20/551-77-72

Régi cserepek 1 és 2 makkos (jó 
erősek) olcsón eladók, kupásokkal (21 
db) együtt! Érd.: 06-30/214-3732

Varrást vállalok (cipzárcsere, alja fel-
hajtás és egyéb varrással összefüggő 
munkát). 500 Ft.
Érd.: 30/963-9766 Hétköznap 
du.14.00-19.00-ig,
hétvégén 8.00-19.00-ig

Eladó! Mikepércs Mester utca 1 sz. 
alatti lakóingatlan 1131 nm udvar-
ral, valamint szántó és erdő 2,3 ha. 
(Feketeerdőn). 
Érd.: 06-30/601-0045, 06-30/242-1447

Eladó:
3db Demkó-Féder gyapjútakaró 
140x200-as újszerű állapotban 6.000 
Ft/db, 1 db ágyneműtartós 1 személyes 
bannel rugós, háttámlás heverő, szép 
állapotban 12.000 Ft, 1 db vízipipa (új) 
+ kellékek 2000 Ft, 1 db Yucca, 4 ágú 
130 cm, egészséges 4000 Ft,  1 db 25 
literes zsíros bödön (újszerű) 2000 Ft, 
20 db kockás bevásárló szatyor 130 Ft/ 
db,  1 db fedett cica alomtál (újszerű) 
1500 Ft,  1db fekete íróasztal 4 fiókos 
üveglappal 5000 Ft, 1 db TP-LINK TL-
WR 841ND 300 Mbps ROUTER (új) 
6000 Ft,  1 db Sózókád 2000 Ft,    1 db 
LG újszerű monitor 15000 Ft ,  1 doboz 
Viktória leporelló 240/1pld.           3000 
Ft, 1 db Epson LX-300+II. leporel-
lós nyomtató 10000 Ft, 20 db befőttes 
üveg 720mil 40 Ft/db                          
Érd. 398-068, 30/358-0541

Három kiscica ingyen elvihető! 
Önállóan esznek! 
Mikepércs, Szabadság utca 12

Június 25-től augusztus végéig sa-
ját termésű őszibarack kapható. Érd. 
Jókai utca 15, Tel.: 52/803-996

Családi ház 2,5 szobás központi és 
gázfűtéses, 1050 nm telken eladó. 
Irányár: 9,8 M Ft Ugyanitt eladó fo-
telek, heverők, (egyszemélyesek, 
ágyneműtartósak) vezetékes gáztűzhely, 
felnőtt WC magasító, középszőnyegek, 
valamint 300 literes hűtőláda, bo-
roshordó, 2 db cserépkályha. Érd. 
52/398-425, 06-30/364-52-44

Mikepércs, Tóth Árpád utcán 5 db 800 
négyzetméteres építési telek eladó, egyben 
vagy megosztva.  Irányár: 3,7 m Ft/db Érd. 
06-30/274-1099

Az 1965-ben végzett A és B osztály 50 
éves osztálytalálkozót szervez 2015. jú-
lius 25-én délután 17.00 órakor 
Helye: Rózsás Vendéglő
Részvételi díj: 1500/fő
Jelentkezni: 52/871-772 vagy a 
30/859-04-60 telefonszámon lehet.

Fagyasztószekrény (6 fiókos LEHEL), 
Automata mosógép (felültöltős, Energo-
mat Komfort), román sarokülős étkező 
bútor (többrészes) eladók!
Tel.: 52/398-732, 30/48-46-581

Vighné Albert Tünde
okleveles sminkes

Szolgáltatásaim:
- natúr smink 1500Ft
- nappali smink 1500Ft
- alkalmi smink, ajándék műszempillával 
2500Ft
- menyasszonyi smink 5000Ft
- próbasmink 2500 Ft
- műszempilla tincses smink nélkül,
100 Ft/ tincs
- TABLÓ fotóhoz smink 1500 Ft (5 fő 
felett)
Kozmetikai szolgáltatásaim:
szemöldökszedés 600 Ft
szemöldökfestés 400 Ft
szemöldökgyantázás 400 Ft
szempillafestés 500 Ft
bajuszgyantázás 400 Ft
kargyanta könyökig 1000 Ft
kargyanta teljes 1500 Ft
hónalj gyanta 700 Ft
lábgyanta térdig 1500 Ft
lábgyanta teljes 2500 Ft
Házhoz is megyek!
Bejelentkezés: 06-30/366-25-09
www.profismink2014.hu
facebook: Vighné Albert Tünde Sminkes

Bevezetés az ingázás és a varázsvessző rejtel-
meibe érzékelésfejlesztő tanfolyamon. Kapcso-
latteremtés a láthatatlan világgal. Tájékoztatás: 
06-30/902-92-75

Vígh Gyula regisztrált villanyszerelő
- Napelem telepítés
- Épületek villamosítása
- Erősáramú hálózatok építése
- Elektromos bővítések
- Vezeték csere (alut-rézre)
- Új bekötések telepítése
- E.-on ügyintézés
- Kaputelefon szerelés
- Központi porszívó kiépítése
- Hiba javítás éjjel-nappal.
Tel. 06-30/609-6345, 06-20/347-7002

Háztartási és ipari varrógépek javítása 
garanciával 4000 Ft-tól.
Szervizelt táskavarrógépek eladók.
Érd. Dandé István Mp. Dózsa György 
18 sz. Tel. 52/387-384, 06-20/929-2710

ANYUKÁK, KISMAMÁK FIGYELEM! 
MEGNYÍLT A GARÁZSVÁSÁR!
Szeretettel várok minden kedves 
vásárlót. Új és használt női, férfi, 
gyerekruhák, cipők és még sok más, 
akciós áron kapható. A Dózsa György 
u. 3. sz. alatti régi Gazdaboltban.
Nyitás reggel 7-tól.

                           Eladó
Számítógépasztal, középszőnyeg, 
gyermek roller, kihúzhatós (na-
gyobbítható) heverő, polcos-fiókos 
szekrény, ágyneműtartós szekrény. 
Érd. 52/398-968- este 18 óra után
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74 nm-es sorházi lakás garázzsal + 
terasszal eladó. Érd.: 06-20/223-91-80

ROXY KUTYAKOZMETIKA
MIKEPÉRCS SUGÁR UTCA 9.

Várom szeretettel minden kedves 
meglévő és új négylábú vendégemet 

kétlábú kísérőjével!

Bejelentkezés: 
Tömöri Judit 06-70/314-86-77

Kérésre házhoz megyek!
Este is, hétvégén is

Hűtőgépek javítása, adás-vétel.
Érd. 06-20/964-8222, 52/398-405

CIVIS GYORSSZERVÍZ
Fűtési rendszerek felülvizsgálata.
(gázkazánok-konvektorok, gáztűzhelyek 
javítása, hibák elhárítása)
– villanyszerelési munkák
– hűtőgépek javítása akár hely-
színen is és „minden, ami elromolhat” 
precíz javítás.
Érd. 06-30/ 551-9767

Energiatanúsítvány kiállítása mikepércsi 
szakembertől rövid határidőre, olcsón!
Tel. 06-30/429-90-64

Eladó 2 szoba-konyhás + előszobás 
családi ház melléképülettel 1221 nm-es 
telken.
Érd. 06-30/435-7006

KERES - KÍNÁL
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A Nemzeti Összetartozás Napja az intézményeinkben

Az iskolában
A hagyományokhoz híven az idei évben is nagyszabású ünnepi műsorral 
emlékeztünk meg az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfor-
dulójáról. 
A felső tagozatosok a szétszakított ország újraegyesítését szimbolizáló ko-
reográfiát adtak elő, amelyben a hajdúbagosi „Hazám, hazám” elnevezésű 
tankerületi szavalóverseny díjnyertes versei hangzottak el. Az ünnepség 
közben az elszakított területek népdalait hallgathattuk. A 3. osztályos 
gyerekek közös néptánccal készültek és látványos zászlós formációval em-
lékeztek.        

Sápi Idikó

Az óvodában
A gyerekhét keretében szülői nyílt nappal emlékeztek a mikepércsi óvodá-
sok a Nemzeti Összetartozás Napján Trianonra. A Himnusz meghallgatása 
után ebben az évben is felkerült a szalag a Trianoni emléktáblánkra, majd 
közösen énekeltük el a Három színű a Nemzeti lobogó című dalt, melyet 
a két nagycsoport (Pillangó és Napocska) népi gyermekjátéka, néptánca 
követett. 
Ezt követően a gyerekek különböző tevékenységekben vehettek részt. 
Gyöngyből fűzhettek nemzeti színű karkötőt, követ díszíthettek szalvéta 
technikával, vagy éppen nagy Magyarország formájú flitteres kitűzőt ragasz-
thattak.  Nagy Kati óvó néni nemzeti színű arcfestést készített. A délelőttöt 
közös ebéddel zártuk.  
                                                                                                            Rácz Gabriella
A bölcsődében
Június 4-én,  a Nemzeti  Összetartozás napján a kisgyermeknevelők a gyer-
mekekkel megemlékezést tartottak. Kezük lenyomatával a magyar zászló 
színeit használva a Nagy Magyarország térképét díszítették.
           Dudás Gyöngyike

TRIANON
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