
Mikepércs Község Önkormányzatának közéleti és kulturális lapja  

        2015. Május

Mikepércsi Tükör



Mikepércsi Tükör

Segítség a kárpátaljai magyaroknak
A szomszédos Ukrajnában háború zajlik, bár ez a háború hatalmas távolságra van Kárpátaljától, és nem 
is az ottani magyarok háborúja, de mégis rányomja bélyegét az ottani emberek életére. Elsősorban a fiatal 
férfiak, családapák életére, akik arra kényszerülnek, hogy elhagyják az otthonukat, mert ha maradnak, be-
sorozzák és a harctérre küldik őket. Eddig több mint 100 kárpátaljai halálos áldozata van a háborúnak, 
közülük 5 magyar nemzetiségű. Akik nem menekültek még el, azoknak a napi megélhetés is gondot okoz. 
A fizetések a felét sem érik annak, mint egy évvel ezelőtt. Az energiahordozók árát 280 százalékkal emelik.  
8 ezer forintnak megfelelő értékű a minimál nyugdíj, 9 ezer forintot ér a minimálbér. Jelenleg felvásárlási 
láz van, hiszen gyorsan romlik a pénz, ezért elköltik, amíg még ér valamit a hrivnya. A kisebb boltokban 
sok áru már hiánycikk, holott eddig az árubőség volt jellemző. Eközben az árak a magyarországi szinthez 
közel vannak, sőt a gyógyszerek és a hús drágább ott, mint nálunk. Rettenetes a helyzet, de az emberek nem 
panaszkodnak, pénzzé teszik az értékeiket, hogy élelmiszert vehessenek, utolsó tartalékaikat élik fel ezzel. A 
behívó és a kilátástalanság elől menekülő fiatalok kivándorolnak, hogy külföldről segítsék az otthoniakat. 
Maradni nagyon nehéz, a háború árnyékában küzdenek életükért Kárpátalján.

Mindenféle félelemkeltés nélkül állítják sokan, ha nem változik a helyzet, akár éhséglázadás is lehet-
séges Kárpátalján. 

Látván a határt, hallván az ottani magyar gazdák gondjait, akiknek nincs pénzük üzemanyagra, vetőmagra, 
műtrágyára, növényvédő szerekre, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége 
gyűjtést hirdetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen a magyarországi gazdálkodók körében. 
Az első vetőmagból álló adományt már el is juttatták az ottani gazdákhoz. De további segítségre lesz szük-
ségük, így az országos adománygyűjtés folytatódik.

Megértjük azokat, akik elhagyják a szülőföldjüket, de akik maradnak, azokra sokkal nagyobb teher hárul. 
Meg kell tartani, meg kell teremteni azt a közeget, ahová érdemes lesz hazatérni. 

Sokat gondolkodtunk azon, hogyan tudnánk hatékonyan segíteni a Kárpátalján élő magyarokon. Az Ukrán 
Kormány sajnos olyan mértékben nehezítette meg az élelmiszerek, gyógyszerek humanitárius adományként 
való bejuttatását az országba, hogy nem sok eredménnyel kecsegtet az a segítség, amely élelmiszert tar-
talmaz.  A tapasztalat az, hogy a pénzadomány biztosan célba ér, ezért arra kérünk minden jóérzésű, 
segíteni akaró Mikepércsi honfitársunkat, hogy segítsék pénzadományaikkal a kárpátaljai magyaro-
kat. Mikepércs Község Önkormányzata, a korábbi adományozások során jó kapcsolatot alakított ki olyan 
egyházi és világi szervezetekkel, akiknek segítségével lehetőség nyílik megkeresni a leginkább rászoruló 
családokat, akikhez személyesen juttatjuk el az Önök adományát, hogy minden felajánlott forint a megfelelő 
helyre kerüljön. Pénz adományaikat az Önkormányzat Kossuth utcai épületében a recepciónál,  a Wass Al-
bert Közösségi Házban nyugta ellenében, vagy  ugyanitt az adománygyűjtő ládába helyezve juttathatják el 
hozzánk. A felajánlott összeg nagyságáról és annak Kárpátaljára juttatásáról részletesen beszámolunk 
községünk honlapján, Facebook oldalán és itt, a Mikepércsi Tükör hasábjain is. 

Felajánlásaikat köszönjük! 
             Tímár Zoltán 
              polgármester

FELHÍVÁS
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Kedves Olvasó!

Már végérvényesen tavasz van, illatosak az orgona bok-
rok, virágosak az előkertek, kikerültek a virágládák az 
ablakokba. Megünnepeltük március 15-ét, köszöntöttük 
az édesanyákat, megkezdődtek az érettségik, készülünk 
a gyereknapi  nagyrendezvényre, a fiatalok örömére 
megnyitja kapuit a kondipark.  

Az előző lapszámunk óta eltelt időszak tele volt esemé-
nyekkel, melyekről beszámolókat, tudósításokat és sok-
sok fotót készítettünk.

Köszönjük az intézményeknek a rengeteg cikket, amiből 
a szülők is sok információt meríthetnek az iskolaválasz-
tás során. Külön kiemelést érdemel az általános iskola 
nyelvi képzése, amely egyedülálló és nagyon hatékony, a 
versenyeredmények is ezt bizonyítják. 

A civilek, a klubok sem pihentek ezekben a hónapok-
ban, hiszen kiállítások, rendezvények színesítették a 
programkínálatot. Volt itt csigacsinálás, ékszerkészítés, 
fotókiállítás, új edzője van a kosarasoknak. 

Az önkormányzatnál is folyamatosak a tavaszi 
előkészületek, a közmunkások a startmunka program-
ban résztvevők csinosítják a települést, virágosítanak, 
parkot rendeznek, megkezdődtek a zöldségtermesztés 
munkálatai. A részletekről lapunkban tájékozódhat-
nak, ahol nem csak tudósításokat, hanem interjúkat is 
olvashatnak. 

Mancika néni, sok-sok mikepércsi gyerek tanító 
nénije mesél a régi időkről, a kosarasok vezetője az 
egyesületük terveiről, és Mikepércs polgármestere el-
mondja véleményét a települési adó (földadó) körül ki-
alakult helyzetről. Részletekbe menően olvashatnak az 
ivóvizet javító projekt lezárásáról, vagy a gyűjtőút rekon-
strukció várható lépéseiről. 

A legfontosabbat a végére hagytam. A szomszédban, 
ahol magyar honfitársaink élnek, háború folyik, amely 
súlyos következményekkel jár a kárpátaljai magyarokra 
nézve. Polgármester úr felhívása adománygyűjtésre 
szólít bennünket, mert most mi vagyunk olyan hely-
zetben, hogy segíthetünk. Lapunk kapta azt a kitüntető 
szerepet, hogy ezt a nemes ügyet végig kísérheti, beszá-
molhat az adomány eljuttatásáról is.  

Reméljük ezt a lapszámot is örömmel forgatják, és 
olvasóink maradnak a jövőben is!

A szerkesztőség munkatársai

Tavaszi családi rendezvények
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MEGEMLÉKEZÉS
Március 15-i ünnepi megemlékezés

Jelentős számban gyűltek össze településünk polgárai a Wass Albert 
Kultúrház nagytermében március 15-én, az 1848-49-es magyar forrada-
lom és szabadságharc hőseinek emléke előtt tisztelgő rendezvényen. A 
Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6.a. osz-
tályos tanulóinak színvonalas emlékműsorát megelőzően Tasi Sándor-
nak, a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés alelnökének ünnepi beszédét hall-
gathatták meg a résztvevők.

“Azon a napon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat, a 
szabadság kapuja kitárult előttünk, hittük, hogy szolganép nem lesz már 
belőlünk.” - kezde beszédét Tasi Sándor, majd köszöntve a megjelenteket, 
az ünneplő mikepércsi közösséget, így folytatta: “ Az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc Magyarország történetének  egyik legmegha-
tározóbb eseménye. Ehhez mérhető jelentőségű nemzeti eseményeink 
korábban Szent István államalapítása, a kereszténység felvétele, később 
az 1956-os forradalom és eseményei, valamint az 1989-ben történt rend-
szerváltás. Tehát 167 éve büszkén emlékezhetünk ezen a napon, határon 
innen és túl azokra, akik mertek szembeszállni az elnyomással és ezzel 
megváltoztatták az egész nemzet sorsát. 

“Tisztelet jár a bátraknak” - ez a jelmondata az idei március 15-i rendez-
vényeknek. 1848. március 15-én robbant ki Pesten a radikális ifjúság által vezetett forradalom, nyitányát adva Magyarország 
mintegy másfél éves szabadságküzdelmének. Tisztelet Petőfi Sándornak, Vasvári Pálnak, Jókai Mórnak. Tisztelet Kossuth 
Lajosnak a március 3-i országgyűlési beszédéért, amelynek hatására március 15-én megjelent, 12 pontban megfogalmazódott 
a magyarok radikális reformkövetelése. Az áprilisi törvények eltörölték az elavult rendiségen alapuló politikai rendszert és 
lehetőséget biztosítottak a polgári fejlődésre. Ezért március 15-ét joggal tartjuk legnagyobb nemzeti ünnepünknek, mely nap, 
minden korban a szabadság szimbóluma marad. 

Néhány gondolat a szabadságról, melyről annyi dolgot megfogalmaztak már: Mit értünk mi itt, ma, a mai kor jegyében Magyarországon 
a szabadság alatt? Mit értünk az állam, az ország szabadságán? Mit értünk az állampolgárok szabadságán?  Összefügg-e a kettő? Nagy 
kérdések ezek, különböző politikai álláspontok, vélemények is vannak ezzel kapcsolatban. Szabadság-e az, ami Magyarországon 
az állampolgároknak, az embereknek megadatik? Hogy akár néhány óra alatt esetlegesen a világ bármelyik országába, az ország 
bármelyik településére, bármelyik földrészre el lehet jutni? Szabadság-e az, amihez most, az Internet világában ma hozzájutha-
tunk, hogy napi kapcsolatot pillanatok alatt lehet teremteni?  Szabadság-e az, hogy megjelenünk éppenséggel, ha másutt nem, a 
Facebookon? Nem tudom, ezt el kell dönteni mindenkinek. A jövő politikai kérdései valószínű, hogy erre is választ fognak adni.
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MEGEMLÉKEZÉS

Tisztelt hölgyeim és uraim! A hősök életpéldáikkal, diadalaikkal, szenvedéseikkel és szenvedéstörténeteikkel megmutatják, hogy kik vol-
tunk, kik vagyunk és  azt is megmutatják, hogy kikké lehetünk. Megértetik velünk, hogyan lehetünk többek holnap, mint ma vagyunk. 

Március 15. a modern, parlamentális Magyarország megszületésének napja. Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kez-
dete, amelynek célja a Habsburg uradalom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. Március ti-
zenötödike 1989-ben volt először munkaszüneti nap, 1990 óta hivatalosan nemzeti ünnep. Isten éltessen minden magyart itt, Hajdú-
Bihar megyében, itt, Mikepércsen, valamint a világ minden egyes részén, ahol ma, 2015. március 15-én ünneplik e nemes évfordulót! Ha 
a hősökre gondolunk, azt gondolom, hogy megérthetjük Márai Sándor sorait: “ A haza nemcsak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, 
őseink csontjai a temetőben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy. Szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban. Ő szült, ő temet el. Őt 
éled és fejezed ki mind a nyomorult, nagyszerű,  lángoló és unalmas pillanatokban, amelyek összessége életedet alkotja. S életed a haza 
életének egy pillanata is.”

Tisztelt jelenlévők! Amikor hőseinket ünnepeljük azt gondolom, hogy magunk is felemelkedünk hozzájuk. Ránézünk a sa-
ját életünkre, és ilyenkor nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez csak azért lehetséges, mert mi, magyarok, óriások vál-
lán állunk.  Ez ad erőt, bátorságot és ez adja azt a szabadságvágyat, ami képessé tesz bennünket arra, hogy Magyarország az 
elkövetkezendőkben is a saját útját járja. Erő kell ahhoz, hogy a problémáinkat saját megoldásainkkal tudjuk megvalósítani.
Bátorság kell ahhoz, hogy ezeket merjük is alkalmazni, s szabadságvágy kell ahhoz, hogy bármilyen külső és belső nyomás el-
lenére ezek mellett az elkövetkezőkben is kitartsunk. A magyar nemzet szabadságszerető és -vágyó, talán éppen azért, mert a 
történelem során ebből nagyon kevés jutott nekünk. Ahogy 1848-49-ben elutasították hőseink a függőséget, ugyanúgy kell ten-
nünk ezt ma is, legyen szó akár politikai, gazdasági vagy pénzügyi függőségről is. 

Negyvennyolcas hőseink hittek abban, hogy Magyarország meg tud állni a saját lábán. Hittek abban, hogy a magyaroknak joga 
van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz, a szabadsághoz és a szuvereni-
táshoz. Azt gondolom, hogy ma is hinnünk kell ebben, hiszen 1848 óta tudjuk, 
hogy Magyarország és a magyar nemzet boldogulása csakis rajtunk, magyarokon 
múlik. Ha mi merünk és bátrak és erősek leszünk, akkor hatalmas eredményekre 
vagyunk együtt képesek.

2014-ben a magyarok úgy döntöttek, hogy nem hagyják újra elvenni ezt a 
hitet. Ezért továbbra is kell, hogy együtt dolgozzunk, mert ezzel a hittel képe-
sek vagyunk rá, hogy megvédjük Magyarország 167 éve kivívott szabadságát 
és megvédjük közösen elért eredményeinket. Ehhez kívánok a következőkben 
erőt, egészséget, Isten adjon ehhez kitartást! 
Tisztelet a bátraknak, éljen a magyar szabadság, éljen a haza!” - fejezte be ün-
nepi beszédét Tasi Sándor.
Ezt követően az ünneplő közösség megtekintette a Hunyadi János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6.a. osztályos tanulóinak színvonalas 
emlékműsorát, majd együtt a templomkertbe vonulva elhelyezték koszorúikat 
a 48-asok emlékművénél.

                     Dienes Zoltán
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Komoly fenyegetés a települési adó (földadó) bevezetése miatt

A képviselő-testület tavaly novemberben megalkotta a települési adóról szóló rendeletét, amely politikai 
vihart kavart a településen. Az adó bevezetésének szükségességéről, 
a bevezetés körülményeiről, a várható módosításról, a helyi Job-
biktól és a tulajdonosoktól érkező burkolt fenyegetésről kérdeztük 
Tímár Zoltánt, Mikepércs polgármesterét. 

Miért vált elkerülhetetlenné a települési adó bevezetése novemberben, 
és miért szükséges az adózók körének és az adó mértékének módosí-
tása?

Az önkormányzat, ahogy a Kormány is, évente költségvetést készít. 
Minden évben meghatározottak azok a bevételek, melyeket az állam 
biztosít az önkormányzati feladatok ellátására. Néhány évvel ezelőtt 
még a gépjárműadó teljes összege az önkormányzatot illette, jelenleg 
már csak a 40%-a, emellett a személyi jövedelemadó önkormányza-
tok számára biztosított része is megcsappant. A forráselvonás mellett, 
továbbra is biztosítanunk kell az óvoda, bölcsőde, az iskola, az egyéb 
intézményeink biztonságos működését, a település további dinamikus 
fejlődését biztosító jövőbeni beruházásokhoz meg kell teremtenünk az 
önerőt. Ilyen körülmények között az Önkormányzatnak mérlegelnie 
kellett, hogy a Kormány által lehetőségként bevezetett települési adót 
Mikepércsen alkalmazza-e, vagy vállalja annak a kockázatát, hogy év 

közben elfogy a pénz a kasszából. Mi az előbbi mellett döntöttünk, egy képviselő kivételével tavaly november-
ben a képviselő-testület megszavazta a települési adó bevezetését a 2015-ös esztendőtől kezdődően. 

A rendelet megalkotására és elfogadására mindössze 2 napja volt a testületnek, hiszen a felhatalmazó adótörvény 
Magyar Közlönyben történő kihirdetésére november 26-án került sor. Ezért is alakulhatott ki az a helyzet, hogy 
az önkormányzatok nagy része nem tudta időben megtárgyalni és elfogadni az erre vonatkozó rendeletét, pedig 
mintegy 1500 önkormányzat nyilatkozott, hogy bevezette volna. Tehát volt egy kényszerhelyzet, amelyből meg-
próbáltuk a legjobbat kihozni. Ha tavaly novemberben nem alkotjuk meg a rendeletet, akkor nem tudtuk volna 
azt az adóévre bevezetni. 

A megalkotásra rendelkezésre álló idő rövidségére figyelemmel, azzal a kikötéssel fogadta el a képviselő-
testület a rendeletet, hogy a szükséges információk rendelkezésre állását követően újra tárgyalja azt, a men-
tességek és kedvezmények végleges szabályainak elfogadása céljából. Haladéktalanul bekértük a rendelet 
módosításához szükséges adatokat, amelyekből információhoz juthattunk a település közigazgatási területén 
belül található termőföldek nagyságára, szerkezetére, tulajdonosi hátterére, a földekre kapott állami támo-
gatás mértékére vonatkozóan. A kért adatszolgáltatás teljesítése – annak jelentős terjedelme miatt – több 
hónapot vett igénybe.  

A több ezer oldalnyi dokumentum feldolgozását követően, sikerült megállapítani, hogy milyen a tulajdonosi 
szerkezet, mennyi a tulajdonosokat megillető, vissza nem térintendő állami támogatás mértéke.  Az adatok 
alapján kiderült számunkra, hogy a mikepércsi termőföldek kétharmada körülbelül 15 család tulajdonában 
van.  A fennmaradó egyharmadnyi területen pedig több száz tulajdonos osztozik. Tehát megállapítható, 
hogy ezen körülbelül 15 család a mai földárak mellett összesen több mint 3 milliárd forint értékű földet 
tulajdonol, a nekik juttatott vissza nem térintendő támogatás mértéke például 2014-ben összesen közel 200 
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millió forintot tett ki. Így kézenfekvő volt, hogy ezen adatok birtokában kellett elkészítenünk a rendeletmódo-
sítás tervezetét. Magyarul kedvezményekkel mentesítenénk az adófizetési kötelezettség alól azon, főként a 8 ha 
alatti termőföld tulajdonosokat, akik az egységnyi területre jutó magasabb költségek miatt kevesebb bevételt 
realizálhatnak, viszont adófizetésre köteleznénk az összességében sok milliárdot érő földekel rendelkező tu-
lajdonosokat, akik könnyebben tudnak hozzájárulni a közterhekhez. Az adó mértékéről is szót kell ejtenünk, 
mert véleményem szerint a sávos rendszerrel megállapításra kerülő adó mértéke, a nagyobb közteherviselési 
képességgel rendelkező tulajdonosok éves bevételeihez mérten minimális mértékű, nem is értem a felháboro-
dásukat.

Mondana név nélkül egy konkrét példát, hogy megértsük, mennyi is az az összeg, amennyit be kell fizetniük 
évente?

A sávos adómértéket megállapító rendelettervezet képviselő-testület általi elfogadása esetén, egy 30 ha területet 
birtokló gazdának körülbelül 170.000-Ft/év összegű települési adót kellene befizetnie. Egy ekkora terület után 
körülbelül 2 millió forint összegű terület alapú támogatást lehet igénybe venni, ehhez adódik még hozzá a termőföld 
megműveléséből származó haszon. Minél nagyobb területen gazdálkodik valaki, annál nagyobb bevételre tud szert 
tenni, mert a gazdálkodás során felmerülő egységnyi költségekkel szemben nagyobb bevételt tud szembeállítani. 
Egy 8 ha-on, vagy kisebb területen gazdálkodó például nem engedheti meg magának, hogy gépparkot létesítsen, 
kénytelen bérmunkát igénybevenni, amely tovább növeli a költségeit.  

Hol tart most a rendelet módosítása?

A rendelkezésre álló adatok alapján a sávos adózási rendet kialakítva fogjuk módosítani a novemberben 
megalkotott keretszabályt. A képviselő-testület a kérdésben jelenleg két táborra szakadt. A többség, nevezzük 
Fidesz frakciónak, a sávos rend szerinti módosítást fogja kezdeményezni, míg két képviselő  –  akik közül az 
egyik a novemberi rendeletet még megszavazta, a másik leendő adóalanyként érintett – egyenlőre egymásnak 
is ellentmondó álláspontot képvisel a rendelet jövőjét illetően. 

A rendelet módosítása lépcsősen valósul meg, ennek keretében első körben az adó bevallásának és befizeté-
sének határidejét módosította a képviselő-testület április 23-án tartott ülésén decemberi időpontokra. Egy 
második lépcsőben kerülhet sor a sávos adómértéket bevezető módosító rendelettervezet elfogadására.

Mi az oka ennek a lépcsős módosításnak?

A települési adó befizetési határidejét még április 30-a előtt módosítania kellett a testületnek, ezen időpontig a sávos 
adómértékre vonatkozó rendelettervezetet nem sikerült elfogadható állapotba hozni. Egyrészt a sávos adómér-
téket megállapító rendelettervezet gazdákkal történő véleményeztetése nem zárult le teljesen, másrészt megkértük 
a rendelettervezet előzetes törvényességi felülvizsgálatát a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályától. 
Jelenleg a visszajelzésre várunk. 

Az önkormányzat célja egy olyan rendelet megalkotása, amely a vagyoni viszonyokat figyelembe véve igazságos 
közteherviselést valósít meg. A települési adó új helyzetet teremtett az önkormányzatok helyi adóztatásának rend-
szerében, kialakult joggyakorlat hiányában nem kapkodunk, minden körülményt körültekintően megvizsgálunk. 

Sajnálatos módon a Jobbik helyi szervezete „rárepült” erre a témára, és a rendelet azonnali megsemmisítését 
követeli itt és a Parlamentben is. Az előbb említett két testületi taggal karöltve felhergelték a településen élő föld-
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tulajdonosokat, akik a testületi ülések írott és íratlan szabályait figyelmen kívül hagyva sokszor minősíthetetlen 
hangnemben követelték a rendelet visszavonását. Sajnos, nagyon sok olyan embert is sikerült teljesen indoku-
latlanul bevonniuk, akik nem is lesznek érintettek az adófizetésben.  Jobbikos kezdeményezésre a Parlament-
ben is téma volt a települési adó bevezetése, konkrétan a mikepércsi rendeletet minősítették. Ezt azért tartom 
szerencsétlennek, mert olyan állapotában vették górcső alá a rendeletünket, amely az említett okok miatt még 
javában a módosítás szakaszában van, mondhatni csupán a szabályozás keretét határozta meg.

A Jobbikos országgyűlési képviselő kérdésére a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Államtitkára 
válaszolt, aki több sebből vérző rendeletnek nevezte a mikepércsi rendeletet. Hol az igazság? Van törvé-
nyességi probléma a rendelettel?

Egyértelműen nincs törvényességi gond a novemberben elfogadott rendelettel. Az önkormányzat törvényességi 
felügyeletét ellátó felettes szerv, a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya megvizsgálta a rendeletet 
és mindent rendben talált. Bennünket is meglepett az FM Államtitkárának sokszor sértő megállapítása, illetve 
az, hogy a válasz készítésekor nem kérdeztek meg bennünket, nem kértek tőlünk információt, és látszik, hogy a 
Kormányhivataltól sem. Sajnos az államtitkár szakértői gárdája nem volt a helyzet magaslatán, amikor megírta 
a Jobbikos képviselőnek szánt választ. 

A települési adóról szóló rendeletünk nem ellentétes a magasabb szintű jogszabályokkal, a törvény biztosította 
keretek között határozta meg az adófizetési kötelezettség kereteit, emellett teljesen összhangban van a többi 
önkormányzat által elfogadott települési adó rendeletekkel, amelyeket szintén érintetlenül hagytak a megyei 
kormányhivatalok. 

Természetesen nem hagytuk szó nélkül a történteket és vizsgálatot kezdeményeztünk a minisztériumnál, hogy 
kiderüljön ki hibázott, és követeljük az államtitkártól, hogy kövesse meg Mikepércset és a hivatal dolgozóit, 
akik a tudásuk legjavát adták ehhez a munkához, körültekintően jártak el. Mindenesetre látva, hogy mekkora 
helyi és országos figyelem hárul most azokra a településekre, akik bevezették a földadót – mint azt már koráb-
ban említettem - úgy döntöttünk, hogy a későbbi félreértések, támadások elkerülése érdekében előzetes törvé-
nyességi vizsgálatot kérünk a rendelet módosításának szövegével kapcsolatban a Kormányhivataltól. 

AKormányhivatalnak véleményezésre megküldött, sávos adómértéket bevezető módosítási javaslat értel-
mében kik azok, akiknek nem kell majd települési adót fizetniük?

A kisebb, 8 ha alatti termőfölddel rendelkező földtulajdonosok mentesülni fognak az adófizetési kötelezettség 
alól.

A „Jobbik Mikepércs” elnevezésű Facebook oldalon jelent meg egy szerző nélküli írás, amelyben burkoltan 
megfenyegették azokat, akik bevezetik a földadót Mikepércsen:”..ha egy kutya belemar az őt etető kézbe 
azt általában agyonütik... “-írta a Jobbik. A szöveget, sőt az oldalt azóta törölték. Mi a véleménye az ilyen 
típusú politizálásról? Kaptak egyéb fenyegetést is az elmúlt hónapokban a földadó kapcsán?

Természetesen elítélem! A helyi Jobbik Facebook oldalán valóban volt burkolt fenyegetés.  De nem csak a 
Jobbik fenyegetőzik burkoltan, hanem az érintett tehetős földtulajdonosok többsége is, akiket érinteni fog 
a szabályozás. Sajnos olyan indulatokat hozott elő a települési adó, amely nemcsak engem, de a tapasztalt 
képviselőimet is meglepte. Főként azért, mert olyan jómódú családokról van szó, akik a rendszerváltás óta 
szerzett, vagy kárpótlással visszakapott, esetleg vásárolt földjeikből élnek, nem mondhatnánk, hogy rosszul, 
miközben nem vagy alig fizetnek adót. Eközben az összes szolgáltatást ugyanúgy igénybe veszik Mikepércsen, 
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ahogy a jövedelme, bevétele után havonta adót fizető pedagógus, tisztviselő, kisvállalkozó, postás, takarító is. 
Azért is döbbenetes a hozzáállásuk, hiszen ők azok, akik területalapú és egyéb támogatást is kapnak, ezen felül 
évente jelentős bevételhez jutnak a mezőgazdasági termelésből adódóan. Az általunk megállapított adó mértéke 
olyan minimális ezen bevételekhez, vagy akár a föld forgalmi értékéhez képest, hogy teljességgel érthetetlen, hogy 
ezt a számukra csekély, de a településnek jelentős összeget sem akarják befizetni. 

Személyesen is tárgyaltam a legnagyobb tulajdonosok többségével és azt kell mondjam, hogy a mintegy 15 csa-
ládból mindössze 3 fogadta el szó nélkül az adó bevezetését, a többiek burkoltan fenyegették meg a Testületet 
és engem is, követelve az adó eltörlését. A három család nevét szívem szerint nyilvánosságra hoznám, de nincs 
felhatalmazásom rá. Ugyanakkor hamarosan nyilvánossá válhat azoknak a neve, akik az adónem visszavonását 
követelik, hiszen tudtommal pertársaságot alakítanak, és beperelik az Önkormányzatot. Amint erről hivata-
losan is tudomást szerzünk, azonnal közzétesszük a neveket. 

Előfordulhat olyan helyzet, amikor mégis visszavonják a települési adót Mikepércsen?

Jogállamban élünk, természetesen igen, előfordulhat. Amennyiben a Kormányhivatal a sávos rendszerre nemet 
mond, akkor újabb módosítással kell reagálnunk. Ha maga a Kormány nyújt be például a FM kérésére egy javas-
latot a Parlament elé, amely módosítja a bennünket felhatalmazó jogszabályt, vagy ha az Alkotmánybíróság mond-
ja ki alkotmányellenesnek az Országgyűlés által elfogadott jogszabályt, akkor természetesen ennek megfelelően 
fogunk eljárni, egyéb esetekben nem kívánunk a szándékunkon változtatni! A beérkező települési adóbevételből 
főként olyan fejlesztések, beruházások önerejét kívánja az önkormányzat biztosítani, amelyek megvalósulásuk 
esetén a település egészének, minden mikepércsi polgárnak javára szolgálnak majd, hozzájárulnak településünk 
fejlődéséhez.  

Néha a polgármesternek nincs választása, a többség érdekeit szem előtt tartva ki kell állnia a harcmezőre. Most 
én is ezt teszem!
                    (szerk.)
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Átalakul a szociális ellátó rendszer

A Mikepércsi Tükör márciusi számában cikksorozat indult útjára, melynek keretében bemutatásra kerülnek az önkor-
mányzat által nyújtható települési támogatások fajtái, valamint igénybevételük feltételei. E havi számunkban a rend-
kívüli gyermekvédelmi támogatást és a tanulmányi támogatást ismertetjük.

1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság annak a kiskorú, vagy nagykorú gyermeket nevelő személynek 
állapítható meg, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívül 
élethelyzetbe került. Elsősorban azokat a családokat kell rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akik a gyer-
mekek ellátásáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen 
betegség, gyermekek étkeztetése, iskoláztatása, ruházattal ellátása – miatt anyagi segítségre szorulnak.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a család egy főre jutó havi jövedel-
mének összege ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, (71.250 Ft) a gyermekét 
egyedül nevelő kérelmező esetében annak 300%-át (85.500 Ft).

Nagykorú gyermekre tekintettel akkor állapítható meg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a nagykorú gyermek
a) középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, 
vagy
b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be,
feltéve, hogy önálló keresőtevékenységet nem folytat.

A rendkívül gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és alkalmanként legalább a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 10%-a, (2.850 Ft) legfeljebb  a nyugdíjminimum összege (28.500 Ft).
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eseti jelleggel, gyermekenként, havonta legfeljebb egy, évente legfeljebb négy 
alkalommal állapítható meg.  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elbírálása a Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozik.  

2. Tanulmányi támogatás

A tanulmányi támogatás az általános iskolában, a középiskolában, a felsőfokú oktatási intézményekben tanulmányokat 
folytató 28. életévét be nem töltött diák részére évi egy, legfeljebb két alkalommal nyújtott települési támogatás. 
A támogatás iránti kérelem a polgármester által saját hatáskörben meghatározott kérelem benyújtási időszakban 
nyújtható be. A kérelem benyújtási időszakról az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az önkor-
mányzat honlapján, közterületeken, közintézményekben elhelyezett hirdetmények útján tájékoztatja az érintetteket.  

A tanulmányi támogatás összegét a polgármester a mindenkori költségvetési rendelet települési támogatásra fordítható 
szabad előirányzatai figyelembe vételével határozza meg azzal, hogy  
a) az általános iskolai tanuló esetén,
b) középiskolai tanuló esetén,
c) valamint a felsőfokú oktatásban résztvevő esetén,
a megállapított támogatás összege különböző is lehet, igazodva az egyes oktatási formák különböző terheinek mér-
tékéhez. 

A tanulmányi támogatásra való jogosultság - kérelem alapján – annak az általános- közép- vagy felsőfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatán, vagy nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató diáknak állapítható 
meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori  öregségi nyugdíj leg-
kisebb összegének 350%-át (99.750 Ft), vagy akit szülője egyedül nevel, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft).
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Elindult a Startmunka mintaprogram valamennyi programelemének megvalósítása

Mint arról korábbi számunkban beszámoltunk, az Önkormányzat a Belügyminisztérium által kiírt Startmunka mintaprogram 
indítására vonatkozó pályázati felhívás keretében 4 mintaprogram támogatására nyújtott be kérelmet. A Belügyminisztérium 
valamennyi pályázatot sikeresnek ítélte, így március közepétől megkezdődhetett a programok megvalósítása.

A mezőgazdasági programelem keretében az önkormányzat megvásárolta azt a Petőfi utcai ingatlant, amelynek területén 
többek között fóliasátor épül palántanevelés céljából. Az ingatlan kiváló útkapcsolatot biztosít a Kondoros csatornával párhu-
zamosan elhelyezkedő, közel két hektáros, eddig nem használt önkormányzati területhez, amelynek így jelentősen megnő a 
hasznosíthatósága. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a szabadföldi növénytermesztés az önkormányzat tulajdonában álló 
termőföldeken. A megtermelt zöldségek elsődlegesen az étkezőkonyha ellátására szolgálnak, a többletet várhatóan értékesíti 
az önkormányzat.

A helyi sajátosságok programelem fő profilja a korábbi években sikeresen folytatott betonelem gyártási tevékenység felté-
teleinek javítása, illetve új asztalosműhely kialakítása. Április közepén kezdődött meg annak a 600 m2-es betonelem gyártó 
betonozott felületnek az alapozása, közművesítése, amely helyet fog biztosítani az önkormányzat által működtetett betonelem 
gyártási tevékenységnek. Az itt készült betonelemek szolgáltatnak majd alapot a jövőbeni településfejlesztései, közterület 
burkolási, felújítási beruházásokhoz.

A bio és megújuló energia program keretében egy közel 1500 m2-es területen került sor kísérleti jelleggel energianövény 
ültetésre. A telepítés sikeres volt, így a ráépülő programokban a következő években, várhatóan nagyobb területeken is sor 
kerülhet energianövény termesztésére, főként a mezőgazdasági célokra kevésbé hasznosítható területeken.

A közúti közlekedés programelem keretében dolgozó közfoglalkoztatottak az útpadkák javításán, a vízelvezető árkok 
hordalékkotrásán tevékenykednek. A mintaprogramban munkagép beszerzés is történik, így megkezdődhet a település járda 
és közúthálózatának átfogó, állagmegóvó, karbantartó javítása.
                            Dr. Vántus Tamás jegyző

A jövedelmi feltételek fennállása esetén, a tanulmányi támogatás megilleti az esti, vagy levelező tagozaton tanulmányo-
kat folytató közép, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató diákot is, feltéve, hogy rendszeres 
keresőtevékenységet nem folytat. A diákmunka nem minősül keresőtevékenységnek.

A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, valamint 
a közös háztartásban élők jövedelemigazolását.
A tanulmányi támogatás iránti kérelemről a polgármester 15 napon belül határozattal dönt.  
                 
                    Vida Gáborné Pesti Ibolya aljegyző
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Gyűjtőút fejlesztés

Mikepércs Község Önkormányzata 2012. január 30-án 
nyújtotta be pályázatát „Gyűjtőút fejlesztése Mikepércsen” 
elnevezéssel, ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0010 azonosító szám-
mal. A felújítással az Óvoda utca, a Szabadság tér és az Orosz 
István utca a buszfordulóval együtt újul meg. 

Ezt a pályázatot kizárólag gyűjtőutakra írták ki, így nem 
volt lehetőség az új településrész aszfaltozását, útépítési 
munkálatait ennek a pályázatnak  a keretében megoldani. 
Az ottani utcák nem feleltek meg a gyűjtőutakkal kapcso-
latos pályázati feltételeknek.

Az összesen bruttó 352 millió forintos beruházás keretében az 
érintett utcák teljes felújítása megtörténik, mely várhatóan idén 
nyáron be is fejeződhet. A pályázat az összes költség 90 %-át fi-

nanszírozza, melyhez a Belügyminisztérium, illetve a Miniszterelnökség további önerő kiegészítő támogatást nyújt, így az Önkormány-
zatnak a teljes költség 2,3%-át kell ténylegesen biztosítani. A pályázat hosszú előkészítő munka után a 2015. március 27-én megkötött 
Kivitelezői szerződéssel lépett a kivitelezési szakaszba.

A kivitelezési munka műszaki ellenőrzésére a Nyírber Kft. kapott megbízást. Természetesen az Önkormányzat is figyelemmel kíséri 
a beruházást, hogy az kiváló minőségben készüljön el. A munkaterület átadáson megállapodás született a Kivitelezővel arról, hogy 
1 méteres hosszúságú kiemelt szegély elemek kerülnek beépítésre. Utcabútorok és kandeláberek tekintetében a Szabadság-téren már 
beépített típusúak (Városszépítő Kft. termékei) kerülnek beszerzésre és elhelyezésre.  Az egészségesen kibontható járdalapokat, vasbe-
ton elhatároló cölöpelemeket, és egyéb kibontandó, jó állapotú építőelemeket az Önkormányzat hasznosítani fogja.

A felújítandó útszakasz melletti ingatlantulajdonosokat az Önkormányzat képviselői (Rácz Gabriella alpolgármester asszony, Kiss Sán-
dorné képviselő asszony és Karácsony Antal alpolgármester) a munkaterület átadást megelőzően személyesen keresték fel és tájékozta-
tást adtak arról, hogy a beruházás során az elektromos és hírközlési kábelek légkábelről földkábelesre történő átépítése milyen módon 
fog megtörténni és ehhez a tulajdonosok hozzájárulását kérték. Az átépítés utáni helyreállítás költségére a kiviteli szerződés fedezetet 
biztosít és azt csak a lakók egyetértésével lehet elvégezni.

A vállalkozó a kivitelezési munka ütemezéséről technológiai ütemtervet készített, amely alapján az egyes munkafolyamatok 
sorrendisége nyomon követhető. A Mikepércsi Polgárokat tájékoztatni tudja az Önkormányzat a forgalomkorlátozásokról. A 
kivitelező tájékoztatása szerint nagy valószínűséggel lesznek olyan építési időszakok, amikor a műszakilag szükséges legrövidebb 
időre korlátozni kell a helyi járatú buszközlekedést az érintett szakaszon. A buszfordulás megoldása az egyik mellékutcában lehetsé-
ges, ennek egyezetése a Volánnal folyamatban van.

Az első ütemben az építést akadályozó fák és cserjék kerülnek kivágásra, amelyek pótlására a Kivitelező 100 db gömbjuhar fát fog 
telepíteni. Megtörtént az út mellett elhelyezkedő gázvezeték kutatóárkokkal történő feltárása, amire azért volt szükség, hogy kiderüljön, 
pontosan hol is helyezkednek el, nem akadályozzák-e az új közművek elhelyezését.

A távközlési hálózatok kiváltására április 28-ától fog sor kerülni, amely már jelentős földmunkával és kábelárok ásással fog járni, 
majd folytatódik az elektromos hálózat építéssel, csapadékvíz elvezető csatorna fektetésével.

A közműépítési munkák befejeztével kezdődhet csak el a tulajdonképpeni útépítés, amely során a jelenlegi burkolat szélesedni fog több 
mint fél méterrel. Kiemelt szegély épül a teljes útszakaszon és új kétrétegű aszfaltburkolatot kap az úttest. A beruházás során 850 folyó-
méter útburkolat 130 m2 parkoló felület és 263 m2 bazaltbeton autóbuszöböl burkolat épül. 2884 m2 új járda készül, amelyből 993 m2 
térkő burkolattal lesz ellátva. a járdák mellett 20 pihenőpadot, valamint 20 darab hulladékgyűjtőt helyezünk ki. A kivitelező 100 db új 
facsemetét fog telepíteni és 3200 m2 felületet fog parkosítani, füvesíteni.

Biztos vagyok benne, hogy az építkezés alatt elszenvedett kényelmetlenségekért a megújult és megszépült településrész kárpó-
tolni fog minden Mikepércsi Polgárt.
                 Karácsony Antal
                   alpolgármester
                   a projekt önkormányzati irányítója12.
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Befejezés előtt az ivóvíz minőség javító projekt.

A Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a KEOP-
1.3.0/2F/09-2010-0029 kódszámú pályázat keretében vissza nem térítendő 
támogatást nyert Hosszúpályi, Létavértes, Mikepércs, Nyíradony-Aradvány-
puszta (Nyíradony-Tamásipuszta, Tisztavíz), Újléta és Vámospércs települések 
ivóvizeinek tisztítására. Az építési projekt összköltsége nettó 1.421.700.000,- Ft 
(tartalékkerettel). 

Az ivóvízminőség-javítása az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK 
Tanácsi Irányelv által és a hazai jogszabályokban, az ivóvíz minőségi követelményeiről 
és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. ( X. 25.) Korm. rendeletben felállított határér-
tékeknek megfelelő minőségű víz szolgáltatása érdekében szükséges. 
A kivitelezési munkákat az „AHK” Konzorcium végzi, melynek vezetője az Aqua-
General Kft., tagjai a Hidrofilt Kft. és a Karcagi Gépösszeszerelő Kft.
A projekt keretein belül az egyes települések vízmű bázisain kapacitást növelő épí-
tések (tisztavíz tárolók, iszapülepítő-dekantáló medencék), új kezelőépület építés 
és a meglévő kezelő épületek felújítása, bővítése valósul meg. A több mint 5,6 km 
hálózat rekonstrukciós munkája mellett új mosató csomópontok is létesülnek a 
településeken, új lakossági bekötésekkel bővül a felhasználói kör, továbbá minden 
elosztóhálózaton teljes mosatás fog megvalósulni összesen 160 km hosszon. 
A kedvezményezett településeken vas, mangán, arzén és ammónium problémák vannak a jelenlegi ivóvízzel, ezért ezen kompo-
nensek kezelésére alkalmas technológiák kerülnek kiépítésre. A technológiák működése teljesen automatikus, amelyet számítógép 
vezérel, minden termelési adat (víztermelési és fogyasztási adatok, elektromos fogyasztás, nyomásviszonyok, stb.) rögzítésre kerül. 

Mikepércs vízellátó rendszerének önálló fejlesztése keretében történik:
•	 a	meglévő	vízmű	kezelő	épület	felújítása	(150	m2)	
•	 a	víztisztítási	technológia	kiépítése	1300	m3/d,	72	m3/h	kapacitással	(vas,	mangán,	ammónium	és	arzén	eltávolítására)
•	 a	meglévő	víztermelő	kutak	felújítása
•	 új	víztermelő	kút	létesítése
•	 az	udvartéri	és	egyéb	vezetékek	kiépítése	(1,3	km)
•	 új	tisztavíztároló	medence	építése
•	 a	meglévő	tisztavíztároló	medence	felújítása
•	 új	iszaptároló	műtárgy	építése
•	 hálózatrekonstrukció	a	meglévő	hálózaton	1,1	km	hosszon
•	 mosatóaknák	kiépítése	a	meglévő	elosztó	hálózaton
•	 teljes	elosztó	hálózat	(23	km)	mechanikai	tisztítása

A Mikepércsen megépülő vízellátó mű rekonstrukciós munkálatai az ütemterveknek megfelelően haladnak:
Az új víztisztító gépészetnek helyet adó épületek megépültek, készültségi foka 95 %-os, csak a végső befejező munkálatokat kell 
elvégezni. A jelenleg is működő víztisztító berendezéseket csak akkor lehet leszerelni, ha az új berendezések már üzemelni fognak. 
Ezeknek a berendezéseknek a leszerelése utáni javítási munkákat kell még elvégezni. A telephely térburkolatainak helyreállítása és 
megépítése a kivitelezési munka utolsó lépéseként történik meg. Az új műtárgyak elkészültek, az épület felújítás befejező munkái 
és az udvartéri befejező munkák zajlanak. Hátralévő munka még a meglévő víztároló medence felújítása.
A technológia, irányítástechnika készültségi foka 98%-os, a technológiai és irányítástechnikai szerelés elkészült. A próbaüzem 
2015.04.01-én elindult, a mintavételezések zajlanak. Heteken belül elindulhat az új technológiával a hálózatra termelés.
Az E.ON által elvégzendő hálózatbővítés tervezése és kivitelezése folyamatban van.
A hálózatrekonstrukció készültségi foka 95%-os, a mosató műtárgyak és szerelvénycserék elkészültek. A hálózatmosatás az új 
technológia hálózatra termelését követően kerül megvalósításra.
Az új kút 100%-ban elkészült, a kút üzemelésre alkalmas állapotban van, a próbaüzem folyamán az új technológia az új 
kúttal is üzemeltetve lesz. Összességében a munkálatok 95%-os készültségben vannak.

A projekt fizikai zárása 2015. július 27.
A projekt teljes körű pénzügyi zárása: 2015. augusztus 30.
                 Karácsony Antal
                   alpolgármester
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A „Karnyújtásnyira a segítség - Nonprofit alapú automata segélykérő, 
támadásjelző és pánikriasztási rendszer kiépítése Magyarországon” 
című program keretében, Mikepércs Község Önkormányzata 10 db 
segélyhívó készüléket kapott a T. E. L. L. Software Hungaria Kft-től 
egy év időtartamra. 

A program célja egy segítségkérő berendezés elhelyezése a rászorulók 
lakásában, amellyel a rosszul lett, betörést szenvedett, vagy bármilyen 
egyéb vészhelyzetbe került személyek, a készüléken található nyo-
mógomb megnyomásával azonnali segítséget hívhatnak az olyan 
krízishelyzetekben, amelyeket egyedül nem képesek elhárítani.

Tímár Zoltán polgármester a készülékek hivatalos átadóján kifejtette, azért 
tartja fontosnak a program elindítását a településen, mert az valódi választ ad 
a valódi szükségletekre. Az automata segélykérő, támadásjelző és pánikriasz-
tási rendszer alacsony költségekkel üzemeltethető, emellett rendkívül hasznos 
eszköze lehet a beteg, illetve egyedül élő idős emberek megsegítésének, szo-
ciális biztonságérzetük növelésének.

A készülékek igénybevételére jogosult, legrászorultabb használók szemé-
lyét az Önkormányzat Szociális Osztálya, valamint a Családsegítő Szolgálat 
ajánlásai alapján a Szociális Bizottság állapította meg. Az érintettek április 
végén vehették át a készülékeket, amellyel egyidejűleg teljes körű tájékozta-
tásban részültek a segítségkérés módjáról, a rendszer működéséről.
                        
                      Vida Gáborné Pesti Ibolya aljegyző

Sikeres volt az elektronikai hulladékgyűjtés

Eredményesen lezajlott az elektronikai hulladékgyűjtés, amely során 4720 kg hul-
ladékot vittek el a településről. Az önkormányzat dolgozói az AKSD Kft. munka-
társával karöltve fogadták az egyébként sok esetben a település környéki erdőkbe 
kerülő elromlott TV-ket, hűtőgépeket és mosógépeket. Így sikerült 4,7 tonna 
szeméttől megszabadítanunk Mikepércs környezetét. Ráadásként az AKSD Kft. ki-
logrammonként 10 Ft összesen 47 200 Ft ösztönző támogatást fizet a Hunyadi János 
Általános Iskola részére.                                                                           
         

Új automata segélykérő és támadásjelző riasztási rendszer 
a szociálisan leginkább rászorultak szolgálatában
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Május közepén nyílik a kondipark Mikepércsen

Néhány napon belül megnyitja kapuit a Mikepércsi kondipark. A fiatalok körében az elmúlt néhány 
évben egyre inkább népszerűvé vált egy új szabadidős sportolási tevékenység, angolul „street work 
out”, ami szabadtéri kondicionáló tornát, úgynevezett saját testsúlyos edzésmódszert jelent.  Nevéből 
fakadóan ez is, mint például az utcai kosárlabdázás, az USA-ból indult hódító útjára. Lényege hogy 
az utcán, vagy parkokban egyébként lézengő fiatal srácok egymás cukkolására és természetesen a 
csajok szédítésére is, egymásra licitálva egyre nehezebb tornagyakorlatokat mutatnak be a fellelhető 
lépcsőkorlátokon, oszlopokon. Ezt az óriási energiát, ami ezekben a fiatalokban megvan, és amely 
minden nemzedékben, így a Magyarországon korábban felnőtt generációkban is lakozott, lakozik, kellett csak megfelelő formába önteni és 
helyszínt, teret adni ahhoz, hogy az egyébként értelmetlen utcai, lakótelepi „lógásból”  értelmes, egészséges szabadidős tevékenység, sport 
születhessen. Ezt felismerve ma már hazánkban is egyre több helyen nyílnak szabadtéri kondicionáló parkok és fedezik fel ezeket egyre 
többen a fiatalok közül. Ma már hazánkban nívós versenyeket is rendeznek ebben a sportágban, és érdemes az interneten rákeresni egy-egy 
ilyen versenyről készült felvételre, az ember csak ámul, hogy a gravitációt meghazudtolva mire képesek ezek a srácok.
Mikepércs, ahol szlogenünk szerint jó lenni és jó élni, sem maradhatott le ezen a téren, ezért már a múlt évben megkezdődött a kondipark 
létrehozása.
Persze az üzleti élet felismerte a jó lehetőséget a kondicionáló parkok eszközeinek gyártásában és mivel egyre népszerűbbek ezek az esz-
közök, egyre nagyobb haszonkulccsal, talán az sem túlzás, hogy szinte aranyárban kínálják termékeiket. Erre a problémára keresett me-
goldást Önkormányzatunk és azt a döntést hozta, hogy a településünkön fellelhető szakértelmet és szorgalmat felhasználva fogjuk az esz-
közöket legyártani és a kondiparkot megépíteni.
Helyszínnek a Vass Albert Közösségi Ház mögötti, eddig nem hasznosított terület kínálkozott, amelynek a tereprendezését közmunká-
saink segítségével még a tél beállta előtt elvégeztük. A téli hónapokban, mint ahogy a Facebook-on már hírt adtunk róla, Bessenyei József 
irányításával az eszközöket összeállították, lefestették és áprilisban a helyükre tették. Egyelőre a beton alapok teljes megkötéséig a területet 
lezártuk, de aki már vetett egy pillantást az eszközökre, láthatja, hogy profi munka született. Még csak egy apró, de lényeges adalék ahhoz, 
hogy az Önkormányzat mennyit tudott spórolni a saját munkával, az Internetes árlisták szerint ezeknek az eszközöknek a beszerzése 1 800 
000-2 000 000 Ft-ot emésztett volna fel, míg a saját gyártás nem került többe 300 000 Ft-nál. 
A kondipark átadására a beton alapok teljes megszilárdulása után május közepén – szakértők bevonásával - fog  történni. Használatához jó 
egészséget kívánunk minden Mikepércsi Polgárnak, fiatalnak és korosabbnak egyaránt!
             Karácsony Antal
                alpolgármester

Fórum a mikepércsi civilekért
 
Civil Fórum keretében tájékoztatták a civil szerveztek képviselőit április 22-én az 
aktuális támogatásokról, pályázati és egyéb lehetőségekről Mikepércsen a Wass 
Albert Közösségi Házban. A fórumon elsőként Tímár Zoltán, községünk pol-
gármestere tájékoztatta a megjelenteket a 2015. évi önkormányzati támogatások 
összegéről.
  

Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten megpróbál mindent megtenni azért, hogy támogassa Mikepércs polgárait és civil 
szervezeteit. A költségvetésünkben elkülönítettünk egy olyan forrást, ami a településen képződő bevételekből származik, ez tavaly 
1.000.000 Ft. volt, ebben az évben azonban már 1.500.000 Ft-t, amit szét tudunk osztani a civil szervezetek között. Ez az összeg két 
részletben kerül kiosztásra az év első, majd a második felében - közölte a fórumon Tímár Zoltán polgármester. 

Ezt követően Korbeák György, a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség vezetője tartott előadást, aki korábban egy Leader egyesületnél 
tevékenykedett, mely mintegy 350.000 Ft.-os   támogatással járult hozzá egyes civil szervezetek működéséhez. Előadásában kitért a Hajdú-
Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség tevékenységi területeire, illetve a következő időszak pályázati lehetőségeire is. Ügyvezető úr az idei 
év januárjától látja el a  Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség irányításával járó feladatokat. Lapunknak elmondta, a most kialakuló 
együttműködés Mikepérccsel igen jövedelmező lehet a helyi civil szervezetek számára. - Alapvetően három részre lehet osztani a pályáza-
tokat.  Lesznek hazai forrású pályázatok, melyek minden év elején és végén  vannak meghirdetve, ezeknek két formája van, egy működést, 
illetve egy szakmai rendezvények lebonyolítását célzó pályázat.  Ezen kívül lesznek Európai Uniós források és nemzetközi pályázatok is, 
ezek segítségével az EU Tagállamokban működő civil szervezetek partnerséget köthetnek Magyarországi  szervezetekkel. Az Európai Uniós 
pályázatok pedig éppen arra hivatottak, hogy a településeken működő civil szervezeteket erősítsék. Valamennyi civil szervezetnek vannak 
ugyanis éves programjai, melyeket beültetünk ebbe a pályázati rendszerbe. Számos lehetőség van az egyesületek előtt és most vagyunk ab-
ban az időszakban, amikor fel kell ismerni ezeket. – ismertette a jelenlévőkkel ügyvezető úr. 

Településünk polgármestere úgy véli, az eltelt évek alatt egy igen erős, kiválóan működő civil szervezetekből álló hálózat alakult ki Mike-
pércsen. A most megkötött együttműködési megállapodás a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökséggel pedig remélhetőleg segíteni 
és támogatni fogja a civilek valamennyi tervének megvalósítását. 
              Dienes Zoltán
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Májusban nyit Mikepércs új közforgalmú 
gyógyszertára

Az Orosz István utcán május közepén megnyíló gyógyszertár kapcsán 
kereste meg dr. Szepesi Csilla gyógyszerészt a Mikepércsi Tükör.

Hogyan jött az ötlet, hogy Mikepércsen nyisson gyógyszertárat?

Debrecenben végeztem gyógyszerész szakon, Debrecenben élek, így kézenfekvő 
volt a pályázat benyújtása a mikepércsi patika pályázatra.

Milyen akadályokba ütköztek a patikalétesítési eljárás során?

A gyógyszerésznő magánvállalkozásban működtette a gyógyszertárat, halálával jogutód hiányában megszűnt a vállalkozás. A működési 
engedélye visszavonására csupán a hagyatéki eljárás lezárását követően kerülhetett sor, így volt egy több mint fél éves időszak, amikor a 
gyógyszertár nem tudott üzemelni a régi gyógyszerész halála miatt, ugyanakkor más sem üzemeltethetett helyette. Itt jött be az a visszás 
helyzet, hogy amíg működési engedéllyel rendelkező gyógyszertár van egy településen, addig a jogszabály nem engedi, hogy az ellátás 
folyamatossága érdekében akár kézi vagy fiókgyógyszertár létesülhessen. Tehát bár gyakorlatilag ellátatlan volt Mikepércs, papíron nem 
minősült annak.

Milyen engedélyekre volt szükség a gyógyszertár megnyitásához?

A gyógyszertár létesítése ÁNTSZ engedélyekhez kötött, így elég sok helyre kellett 
papírokat beadni. Amint a hagyatéki ügy lezárult, akkor nyílt meg a lehetőség az 
új gyógyszertár létesítésére vonatkozó országos pályázat kiírására. Először kézi 
gyógyszertárat akartunk létrehozni a helyi háziorvosok közreműködésével, de az 
engedélyező hatóság tájékoztatása szerint, annak az engedélyeztetése hosszabb 
időt vett volna igénybe, mint maga a pályázatra rendelkezésre álló idő, ráadá-
sul, ha a pályázat keretében gyógyszertár nyílik, akkor viszont nem működhet 
kézi gyógyszertár. Amikor megnyertük a pályázatot, a többi pályázó fellebbezést 
nyújtott be, tehát emiatt is – előre nem látható okból - húzódott a gyógyszertár 
létesítés folyamata. Így szeptemberhez képest, amikorra a jogerőt vártuk, csak 
decemberben vehettük meg az ingatlant. Addig ugyanis nem vásárolhattuk meg, amíg a többi pályázó fellebbezése elbírálásra nem 
került, hiszen nem volt jogerős nyertes pályázatunk.

Szemtanúi lehettünk, hogy éjjel-nappal folyik a munka az épületen. Milyen átalakításokra volt szükség?

Teljesen átalakítottuk az épületet a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Van például egy laborrész, átalakítottuk a feljárót, 
illetve kialakítottunk egy raktárhelyiséget gyógyszerátadó irodával. Ugyanakkor meg szeretném jegyezni, hogy a kivitelező is 
csúszott a munkával, már egy hónapja kész kellene, hogy legyenek.

Milyen határidőt kaptak a gyógyszertár megnyitására?

A jogerős engedély alapján, annak jogerőre emelkedését követő 180 napon 
belül kell megnyitnunk a patikát. Május közepére tervezzük a nyitást. Abban, 
hogy megkapjuk a szükséges engedélyeket, polgármester úr is próbált segít-
ségünkre lenni, azzal, hogy megsürgette az ügymenetet. Már megvagyunk a 
szükséges átalakításokkal, most már csak az a kérdés, hogy az ÁNTSZ rend-
szerén mennyi idő alatt fut át, a nyitás előtt a tisztifőgyógyszerésznek el kell 
végeznie a patika szemléjét, sajnos azt nem látjuk előre, hogy ennek men-
nyi az átfutási ideje. Június folyamán a vásárlók kényelme érdekében már 
banki terminálunk és egészségpénztárunk is lesz. A gyógyszertár hétfőtől 
péntekig 8-tól 19 óráig, szombaton pedig 8.10-től 13 óráig tart majd nyitva. 
Nagy választékkal várjuk a mikepércsieket május közepétől és rugalmasan 
alkalmazkodunk a vásárlói igényekhez.
                Cziberéné Kovács Ingrid
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
„Tégy meg minden jót, ami tőled telik…”

Szőllősi Józsefné Manci néni, nyugdíjas pedagógusként szakmai, társadalmi és 
közösségi tevékenységéért ez év elején részesült a Mikepércs Község Szolgálatáért 
kitüntetésben, 2014-ben pedig megkapta gyémántdiplomáját. Szobája ajtaján egy 
„Tégy meg minden jót, ami tőled telik…” kezdetű idézet áll, mert elmondása szerint 
így próbál élni. Gazdag és tartalmas pályájáról és a községben az elmúlt évtizedek-
ben történt változásokról mesélt a Mikepércsi Tükörnek.

Milyen volt az iskolai élet Mikepércsen, amikor 1956-ban visszatért ide, a 
szülőfalujába? Milyen problémákkal, hiányosságokkal szembesült?

Eléggé szegényes volt minden, mint háború után szokott lenni. Akkor még nem sok 
kellett – egy matematika könyv, egy olvasó, egy nyelvtankönyv, és ezek rendelkezésre álltak. Rendes tankönyv azonban sokáig nem volt. 
Feladatlapok, kérdőívek sem voltak akkor még, amilyeneket most szoktak használni. A tanító dolga volt a tananyag összeszerkesztése. Vál-
tott rendszerben tanítottunk, ha délelőtt jöttek az alsósok, akkor délután a felsősök – ezt évekig így oldottuk meg, mivel nagyon kevés 
volt a tanterem. Nem mindig volt megfelelő pedagógus egyes tantárgyakra, így a saját tantárgyaimon kívül időnként más gyakorlati 
tárgyakat is oktattam, mint például a főzést.
Fülöpön töltöttem a gyakorló évemet. Az ottani iskolában matematikát, fizikát, kémiát kellett tanítanom 7–8. osztályosoknak egy 
év gyakorlat után. A matematikát nagyon szerettem, a fizika elment, de amikor a kémiai egyenleteket kellett tanítanom, akkor kicsit 
féltem, mert a tanítóképzőben a kémia nem volt a szaktantárgyaim között, így a kémiai egyenleteket nekem is meg kellett tanul-
nom, amiben a tanfelügyelőnő segített. Két hónap alatt meg is tanultam!
Az akkori gyerekek rendszeresen jártak iskolába, mert a szülők akarták, de azt nem mondanám, hogy mindenkinek volt rendes 
ruhája. A szegényebb gyerekek ruháját szombaton kimosta az anyukájuk, hétfőn pedig felvette a gyerek, és egy hétig abban járt. De 
még így is próbálták tisztán tartani a gyerekeket, amiben a Védőnői szolgálat is segített.
Az iskola egy nagyon régi épület volt, amelyet télen vaskályhával fűtöttek. Olyan régi volt, hogy egy emléktáblán az volt olvasható, hogy 
1826-ban tatarozták. Kis fából készült tornácáról a fiúk előszeretettel ugráltak le-föl. Egy időben a gyerekek a folyosón ebédeltek, mert 
az ebédlő életveszélyes volt.
Szerintem nagyon jó pedagógusok tanítottak itt, akik a szívükön viselték az oktatást, a gyerekek nevelését, ez nagyon sokat jelentett. 
Mindig kezdett valami új bejönni a tanításba, amit mi nyáron megtanultunk, és a következő évben már tudtuk tanítani. Folyama-
tosan feldolgoztuk és értelmeztük az új oktatási rendeleteket, és alkalmaztuk is azokat.

Minek köszönhető Ön szerint, hogy az elmúlt 20 évben több, mint 50%-kal nőtt a település lélekszáma?

Ami vonzza az embereket, az egyrészt a város közelsége. Ugyanakkor az Erdőspuszták határán vagyunk, amely gazdag a természeti 
értékekben. Annak idején mi még csak az Ezeréves Tölgyhöz járhattunk ki kirándulni, ma pedig az emberek már túraútvonalat is vé-
gigjárhatnak. Rendeznek Nyári Fesztivált is, a központi téren zajló kulturális eseményt. Klubok is alakultak, például nyugdíjasoknak.

Mit tart Mikepércs erősségeinek, pozitívumainak?

Azt a borzasztó fejlődést, ami végbement! Például az utak pormentesítését, a vízvezetéket, később a gázvezeték kiépítését. Mostanában, 
Tímár Zoltán polgármester úr ideje alatt a sok építkezést – mert ugye nagyon elöregedett, többszáz éves épületek voltak itt. Új iskolai 
ebédlő épült, és felújították a téren lévő épületet is, amely az 1920-as évekből való. Az utolsó 10 szolgálati évemet ott töltöttem, napközis 
tanárként. A napközi is nagyon nagy szó volt, mert egyre többen jártak be Debrecenbe dolgozni, és ezalatt a gyerekeknek valahol tanulni 
kellett, ahol felügyelik őket. A tömegközlekedés is sokat javult – egyre több busz áll meg célzottan Mikepércsen. Az utóbbi időben pedig 
nagyon nagy előrelépés volt a helyi járat, ami csak a faluig jön.

A fél falut Ön tanította ’56-tól ’90-ig, van rálátása az emberek életére. Mit üzen a mai gyerekeknek és szüleiknek?

A szülőknek azt üzenem, hogy elsősorban nagyon-nagyon vigyázzanak a gyermek nevelésére, mert ha elengedik, ráhagynak mindent, 
annak bizony nem lesz jó vége. Az is fontos, hogy a szülők vegyenek részt a község életében, minél aktívabban, és becsüljék meg, amit 
már felépítettek, mert nem mindegyik község büszkélkedhet bölcsődével, két óvodával, újabbnál újabb iskolaépülettel, tornateremmel. A 
gyerekeknek azt üzenem, hogy tanuljanak, minél fegyelmezettebben, mert csak fegyelmezetten lehet alapos munkát, alapos tanulást végezni. 
Amit csak lehet, minél többet a fejükbe bevenni, mert azt soha senki nem veheti el tőlük, és az lesz az alapja az életüknek.

             Cziberéné Kovács Ingrid17.
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Tavaszi készülődés a bölcsődében

A Napsugár Bölcsődében eseménydúsan telt a márciusi és áprilisi hónap. 
Nyílt délelőttünket március 26-27-én tartottuk meg a leendő bölcsődés 
gyermekeknek és szüleiknek. Sok volt az érdeklődő, nagyon jó hangulat-
ban telt a látogatásuk. Együtt, közösen készültünk a húsvétra is. 
A bölcsődés gyermekeknek húsvétváró délutánt szerveztünk, csodála-
tos alkotásokat készítettek a szüleikkel együtt. Közösen díszítettük fel a 
“HÚSVÉTI FÁT”.
Április 3-án örömmel és izgalommal telt a csokitojás keresés az udvaron 
és a nyuszisimogatás, ami a vártnál is jobban sikerült.
Április 21-én a Magyar Bölcsődék Napját méltóképpen ünnepeltük 
meg, szakmai program szervezésével, találkozhattunk debreceni 
bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelőkkel. Polgármester úr meg-
köszönte a bölcsődei dolgozók szeretetteljes szakmai munkáját.
2015-2016-os nevelés-gondozási évre a felvételi papírokat április 21-én 
osztotta ki a Bölcsőde Intézményvezetője. Várakozáson felüli volt az 
érdelődők száma.
Május első vasárnapja az édesanyák napja. A bölcsődés gyermekekkel 
és kisgyermeknevelőkkel  április 29-én köszöntöttük az édesanyákat. 
Megható pillanatokat éltünk át, hiszen sok kisgyermek számára ez az 
első év, hogy szavakkal, énekkel ki tudja fejezni kötődését, szeretetét 
az édesanyja felé.
            Dudás Gyöngyike intézményvezető

Programok a Napsugár Bölcsődében

Május 29-én Gyermeknapot tartunk 15.00 órától a Huncutka Alapítvány részvételével, vidám hangulatot, móka-
kacagást 

szeretnénk biztosítani.

Június 4-én  Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról
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ÓVODA MÁJUSI – JÚNIUSI PROGRAMOK 

Anyák napjával egybekötött évzáró műsorok:

május 08. 15.30 péntek, Maci csoport (Petőfi u. )
május 08. 16.30 péntek, Katica csoport (Meseerdő )

május 15. péntek, 16.00 Méhecske csoport  (Petőfi u. )
május 22. péntek, 16.00 Nyuszi csoport (Meseerdő )

Évzáró ballagás :
május 23. szombat, 11.00  Napocska csoport, Wass Albert Kultúrházban,
május 23. szombat, 13.00   Pillangó csoport, Meseerdő tornatermében,

Június első hete: Gyermekhét
június 02. Fagyizás

június 03. Zene - Bona Társulat Zenés Gyermekműsora (Alapítvány finanszírozza)
június 04. Trianoni megemlékezés

június 19. Nevelés nélküli szakmai nap

A tavasz első két hónapja az Óvodában 

Már a március is varázslatosan kezdődött, hiszen az évről évre visszatérő Tom Magic bűvész kápráztatta el a gyerekeket érdekes és lát-
ványos trükkjeivel. Egymással versengtek, hogy részt vehessenek a produkcióban és megmutathassák „varázstudományukat”. Közben 
megtanulhatták az udvarias bemutatkozás szabályait is. A műsor fénypontja a kutyus volt, akit egy üres dobozból varázsolt elő Tom.

A hagyományos márciusi Gergely-járás során a Hunyadi János Általános Iskola tanulói eljöttek a nagycsoportokba és toborzót tar-
tottak verssel – dallal, amit az ovisok komatállal viszonoztak. Az ovisok iskolai látogatása során, játékos órán ismerkedhettek meg a 
jövendő tanító nénikkel. 

A nemzeti ünnepre is készültünk. Óvodánkban fontos feladatunknak tartjuk, hogy gyerekeink megismerjék lakóhelyüket, hazájukat 
és nemzeti jelképeiket. Nagycsoportban már együtt énekeljük a Himnuszt a rendezvényeinken. Igyekszünk megismertetni a kicsik-
kel a 48-as szabadságharc jelentőségét, mit jelent szabadon élni, kinek köszönhetjük ezt. Március 15-én minden csoport elmondta 
a verset, elénekelte a dalt, amit nemzeti ünnepünkre tanult. Igazán megható volt végignézni az ünneplőbe öltözött gyerekseregen, 
köszönet ezért a szülőknek is! A napocska és a Pillangó csoport ünnepi műsora méltó volt ehhez a naphoz. Megelevenítették a ka-
tonák toborzását, a huszárok táncát. Ezt követően együtt voltunk Kossuth nótákat énekelve az 1848-as emlékműhöz, ahol minden 
gyerek elhelyezte az általa készített nemzeti színű kokárdát, zászlót, huszárt és virágot. 

Készülődvén a Föld Napjára, a gyerekek megismerkedtek a bolygónkkal, az élőlényekkel és azzal, miért fontos ezek védelme. Rajzok-
kal örökítették meg a gondolataikat, amiből kiállítást szerveztünk. Egy gyerek – egy virág akció keretében, szülői támogatás mellett 
virágosítottuk be az óvoda kiskertjeit. A gyerekek örömmel ültettek, gereblyéztek, locsoltak. Egy kellemes kirándulást követően a Föld 
Napja programok  a Diridongó együttes „ A Föld és lakói” című műsorával búcsúztak a gyerekektől. Interaktív előadás keretében 
ismerkedtek a gyerekek a szelektív hulladékgyűjtés szabályaival. 
                                            Rácz Gabriella óvodavezető helyettes
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Az angol nyelv tanításának sajátosságai iskolánkban

Bár hazánkban az idegen nyelv oktatása csak az általános iskola 4. osztályától 
kötelező, számos iskola él azzal a lehetőséggel, hogy nyelvoktatást biztosít a leg-
kisebbek számára is. Ma már a mi intézményünk profiljának is meghatározó 
része az első osztálytól induló angol nyelv oktatása és felsőbb osztályokban 
az emelt szintű nyelvi képzés. Célunk az, hogy olyan használható nyelvtudás 
birtokában ballagjanak el tőlünk diákjaink, amely megalapozza a nyelvtagozatos 
középiskolákba való továbbtanulást és azt, hogy a későbbiekben tanulóink az itt 
megszerzett biztos alapokra építve majd sikeres nyelvvizsgát tegyenek.
Az angol nyelvvel történő ismerkedés iskolánkban már 1. osztályban 
megkezdődik. Heti egy órában játékos tevékenységeken keresztül, szinte ész-
revétlenül sajátítják el a kicsik a nyelv alapjait. Sok-sok játékkal, mozgással 
kísért mondóka, vers és dal tanításával tesszük érdekessé és örömtelivé az 
angol órákat számukra. 

A 2. és 3. osztályban szintén egy héten egyszer találkoznak a gyerekek az angol 
nyelvvel és továbbra is a játékosság, a könnyed és természetes nyelvtanulás, 
valamint a nyelv megszerettetése a célunk. Tudatos erőfeszítés nélkül sajátítják 
el a nyelv szabályait, óráról órára bővül a szókincsük, fejlődik a kiejtésünk. A 

játékosság mellett a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fordítunk már ebben a korai nyelvtanulási szakaszban is. A legügyeseb-
bek rendszeresen és sikeresen vesznek részt a tankerület és a debreceni iskolák által szervezett vers- és prózamondó idegen nyelvi 
versenyeken. Nemcsak a szakirodalom, de tapasztalataim szerint is a 6-8 éves korban elsajátított nyelvi készségek birtokában felsőbb 
osztályokban a tudatos nyelvtanulás mezejére lépve sokkal könnyebben és eredményesebben bővítik nyelvtudásukat tanulóink.

Az idegen nyelv tanítására nemcsak kisiskolás korban, de a felső tagozatban is megkülönböztetett figyelmet fordítunk. Már 4. osztálytól 
lehetőséget biztosítunk tanulóinknak az angol nyelv emelt szinten való tanulására. A nyelvtanulás így két szinten, 10-15 fős csopor-
tokban zajlik. Azok a gyerekek, akik kevésbé éreznek elhivatottságot a nyelvtanulás iránt a tantervben kötelezően előírt három órában 
tanulják az angolt, míg a nyelvtanulás iránt nagyobb érdeklődést mutató tanulóinknak hetente öt alkalommal biztosítjuk a nyelvtanu-
lást. Így elsősorban a haladó csoportban tanuló gyermekekkel, a magas óraszámnak és a csoport-bontásnak köszönhetően beszédköz-
pontúbb, intenzívebb haladást érünk el.  Emellett minden lehetőséget próbálunk megragadni arra, hogy tehetséges, idegen nyelv iránt 
motivált tanítványaink minél több területen és rendezvényen megcsillanthassák nyelvi képességeiket, nyelvtudásukat. Többek között 
nagy sikerrel szerepeltek tanulóink a karácsonyi ünnepségen, ill. olyan versenyeken is szép eredményeket érnek el, ahol már gyakorlati 
élethelyzetekben, szituációkban is bizonyítaniuk kell nyelvi rátermettségüket. 

Az emelt szintű angol nyelv oktatásának palettáját - a megyében egyedülálló módon – egy testvériskola program beindításával színesítjük 
ebben a tanévben. Fontosnak tartjuk a még sikeresebb nyelvtanulás érdekében azt, hogy tanulóink megismerjék az általuk tanult nyelv 
kultúráját, hagyományait és kapcsolatot tudjanak tartani olyan korukbéli gyerekekkel, akiknek az angol nyelv az anyanyelve. Célunk 
vele, hogy a mikepércsi gyerekek betekintést nyerjenek az amerikai iskolások mindennapjaiba, és ők is viszont megoszthassák velük 
élményeiket, az iskolai élet jeles napjait, természetesen angol nyelven. A program létrehozásában, beindításában, valamint a rend-
szeres kapcsolattartás technikai hátterének biztosításában nagyon sokat köszönhetünk Russell Chun-nak és a projekt szülőanyjának 
CarolAnn Freeman-nek, aki a testvériskolánk nyugalmazott pedagógusa. CarolAnn közbenjárására fogadta el megkeresésünket az 
East Coldenham Elementary School. Már októberben megkaptuk bemutatkozó projektjüket és ezt decemberre nekünk is sikerült 
viszonoznunk. Bemutattuk az angol nyelvórákon folyó munkát, egyenként is bemutatkoztak tanulóink, énekeltek, verset mondtak 
amerikai barátaiknak. Helyet kapott a kisfilmben az iskola épületének bemutatása, és a híres mikepércsi templom is. Bár a kapcsolat-
tartás főként elektronikus úton történik, Valentin napra tanulóink postai úton kaptak üdvözlőkártyákat amerikai barátaiktól. Húsvét 
alkalmával pedig mi kedveskedtünk nekik színes képeslapok készítésével. 
Márciusban abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy CarolAnn Magyarországon járt és meglátogatta iskolánkat is. Itt tartózkodása 
alatt a 4. és a 6. évfolyamokon rendhagyó angol órákat tartott a gyerekeknek és az Ő segítségével elkészítettük második kisfilmünket, 
amelyben az amerikai gyerekek újra betekintést nyerhettek a mikepércsi iskolások mindennapjaiba.  Nagyon szerencsésnek érezzük ma-
gunkat, hogy részünk lehet egy ilyen egyedülálló kezdeményezésben, és mind mi, mind pedig az East Coldenham Primary School tanárai 
és tanulói egyetértünk abban, hogy érdemes folytatni. A program segítségével nemcsak egy cseppnyi Amerikát tudunk idecsempészni a 
mikepércsi iskola falai közé, de mindez még hatékonyabbá, színesebbé teszi az iskolánkban folyó nyelvoktatást, és hozzásegíti tanulóinkat 
egy használható, kommunikáció-centrikus nyelvtudáshoz.
                                                                                                                         Kovács Judit
             angol nyelv tanár

INTÉZMÉNYI HÍREK
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I. Mikepércsi „Béres András” szólótáncverseny

2015. március 19-én került megrendezésre az I. Mikepércsi „Béres András” szólótáncverseny. A verseny ötlete azért merült fel, mert 
az iskolában szinte minden tantárgyból van házi verseny, miért ne lehetne ugyanezt a művészeti iskolában is megvalósítani, neveze-
tesen – jelen esetben – a néptánc tanszakon. Nagy örömömre szolgált, hogy a tanszak 51 tanulójából 25 gyermek jelentkezett a meg-
mérettetésre. (Egy versenyző sajnos betegség miatt nem tudott részt venni.) A táncosoknak egy választott táncanyagból kellett 1,5 – 2 
perces szabad táncot, úgynevezett improvizációt bemutatniuk egyedül a színpadon. A versenyzők szinte teljesen önállóan készültek fel 
a versenyre, a néptáncórákon nem foglalkoztunk külön ezzel. A produkciókat 4 tagú szakmai zsűri értékelte, és arany, ezüst, bronz 
minősítéseket valamint különdíjakat osztott ki.

A zsűri tagjai voltak: 
•	 Dévényi Mihályné Jutka néni, a Hunyadi János Általános Iskola magyar-média szakos tanára
•	 Törökné Csécs Lenke, a debreceni Főnix Néptáncegyüttes művészeti vezetője, Csokonai-díjas néptáncpedagógus
•	 Bak János, néptáncpedagógus, a Valcer Alapfokú Művészeti Iskola tanára
•	 Török Ármin, néptáncpedagógus, a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanára

A gyerekek előre meghatározott sorrendben (előző héten sorszámot húztak) léptek a színpadra, és rendre nagy sikert arattak a lelkes 
közönség előtt. A produkciók után a zsűri félrevonult, és hosszas egyeztetés és gondolkodás után meghozta döntését. Az eredményhirdetés 
után akadt néhány csalódott versenyző, nekik jövőre lesz lehetőségük javítani. A többség boldogan vette tudomásul a végeredményt és a 
nézőkkel együtt remek élményekkel tért haza. Reményeink szerint a versenynek lesz folytatása, később akár tankerületi vagy még tágabb 
keretek között is megrendezhetjük.
                    
I. Mikepércsi „Béres András” szólótáncverseny eredményei: Kovács Ármin - arany, Fazekas Fanni - ezüst, Kelemen Zsófia - arany, Tóth 
Balázs - ezüst, Fehér Kincső Napsugár - ezüst, Erdős Balázs - ezüst, Báthori Csenge - bronz, Jenei Csenge - bronz, Kelemen Panna - arany, 
Kovács Viktória Gréta - ezüst,  Kiss Henrietta Ramóna - ezüst,Kovács Dorottya - arany,  Oláh Dániel - arany, Orbán Enikő Vivien - ezüst, 
Kelemen Gergő - ezüst, Jenei Dóra - arany, Szabados Máté - arany, Balogh Roland - ezüst, Besenyei Virág - arany, Pálfi Lajos - arany
              Török Gergely

Ha Március 15. akkor Népek Tavasza Emléktúra a Bükk-hegységben

Így van ez már vagy tizenöt éve Rozsondai Tibor tanár úrnál, aki az őszi túrák mellett 
évek óta rendszeresen  viszi  tanítványait a 10-12 km-es teljesítménytúrákra. Az idén 
sem történt ez másképp, - Tímár Zoltán Polgármester Úr és a Hajdú-Bihar Megyei 
Diáksport Szövetség támogatásának köszönhetően - rekordszámú jelentkező, mint-
egy 90 fő vágott neki  a túrának.  Az időjárás nagyon kegyes volt, 10 óra után már a 
napsütés is megtisztelte az elsőstől a felnőttekig  tartó résztvevőket.

A Királyasztali rajttól a túra első szakasza közel 300 m-es szintkülönbséggel indult, ez 
tette leginkább  próba elé a „hegyet keveset látott” alföldi  túrázókat. 450 m tengerszint 

feletti magasságnál  a pazar panoráma igazolta, hogy 900 méter magasan még a hó az úr. A gyakori pihenőkkel és a gyönyörű természeti 
környezetben  több száz leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) „fogságában” eltöltött félórás ebédszünettel,  mindig megújult erővel  szelte a 
kilométereket a  Mikepércsi  Alkalmi Túraegylet. 
A Miskolci Vadaspark kerítése már sejtette a célt, ahová bőven szintidőn belül étkezetünk meg, itt meleg tea és zsíros kenyér 
hagymával menü örvendeztette meg a kiürült pocakokat. Útban hazafelé a Diósgyőri Vár lábánál lévő cukrászdában, az édesszájúak 
paradicsomában még eltüntettünk több tucat gombóc finom fagyit és süteményt. A hazaúton kiosztottuk a teljesítménytúrát igazoló 
Emléklapokat és kitűzőket. Mindenki jól érezte magát, kellemes fáradtsággal telten ért haza.
                                        Rozsondai Tibor
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Hunyadi nap

Ha április, a tavaszi szünet közeleg, akkor Hunyadi nap. Tudja ezt már iskolánk minden 
tanulója, hisz több évtizedes hagyomány, hogy névadónk, Hunyadi János tiszteletére egy 
régi ismeretek felelevenítésére és új ismeretek szerzésére alkalmas napot varázsol iskolánk 
nevelőtestülete. Így volt ez most április 1-jén is. 

Ezen a napon felidézésre került Hunyadi Jánosnak, a középkori magyar hadvezérnek, a 
nagy törökverőnek, kormányzónak, Hunyadi Mátyás apjának az élete. A könyvtárban a Hu-
nyadiak címmel rejtvények várták a tanulókat. Az udvaron várbevételi játékokat játszhat-
tak. Volt reneszánsz daltanulás, tánctanulás.
Kiemelt szerepet kapott a környezetvédelem, az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás 
témaköre is. Március 22-én volt a Víz napja, melynek kapcsán felhívtuk a gyerekek figyel-
mét, hogy óvják-védjék környezetüket, és ezen belül a Föld vízkészletét. Iskolánk aulájában 
„Vízbár” és „Vízprojekt” várta tanulóinkat. Volt az egészséges táplálkozással kapcsolatos 
vetélkedő is. Az Egészségházban pedig megismerhették a gyerekek a sérülések fajtáit, meg-
tanulhatták a sebellátást.
A harmadik dolog amivel a feladatok kapcsán találkozhattak a közelgő húsvét okán, a hús-
véti hagyományok, a húsvéti tojásfestés.
A nap végén az elkészült hímestojásokból, a vízprojekt keretében készült plakátokból, 
menetlevelekből kiállítást szerveztünk. 
Ahhoz, hogy ez a színes programkavalkád létrejöhessen, több ember munkája kellett. Kovácsné 
Diós Emese könyvtáros, Dr. Juhász Istvánné és Balogné Kádár Katalin védőnő, Nagyné Nagy Zita 
és Hentes Kornélia Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati munkatársak és az iskola valamennyi 
dolgozójának szervező, tervező, lebonyolító munkájára szükség volt.

                             Fejérné Juhász Mónika igazgató

A költészet napja Mikepércsen

A vers, a szépirodalom életünk része, de a költészet napján még inkább fókuszba 
kerülnek az igazán színvonalas alkotások. Immár ötvenegy éve minden évben mé-
ltóképpen megemlékezünk József Attila születésnapjáról azzal, hogy a magyar köl-
tészet szépségeit olvassuk, szavaljuk, hallgatjuk.

Az idén Dánielfy Zsolt, a debreceni Csokonai Színház színművésze és Kelemen Csa-
ba, az egri Gárdonyi Géza Színház színésze  Arany János és Petőfi Sándor műveiből 
idézett. A rendhagyó irodalomóra anyagát a felső tagozatos tanulók számára állítot-
ták össze, és a Wass Albert Kultúrház színpadán adták elő. A díszletek, az előadás 
kellékei, a színészek XIX. századot idéző öltözéke is hozzájárult ahhoz az élményhez, 
amit a résztvevők ezen a délelőttön kaptak. Sok, kevésbé ismert levelet hallottunk a két költőóriástól számtalan jól ismert versrészlet 
mellett. Igazi sikert  az újdonságot, szokatlant jelentő, megzenésített versek jelentették, hála Kelemen Csaba kellemesen férfias 
hangjának és gitárjátékának. A jó zene és a két költő jóízű humora  végig jelen volt ebben az órában, köszönhetően a két művész 
hiteles tolmácsolásának, így valódi felszabadult hangulatú előadásnak lehettünk tanúi. 
A költészet lelkeket nyitogatott, minden egyes kisdiákig elért.  Köszönet a szervezésért, a két színész előadásáért.
                                                                            
                     Dévényi Mihályné
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Varázsolvas

Immár 8.alkalommal került megrendezésre a „Varázsolvas” megyei alsó tagozatos szépolvasó verseny. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy  21 iskola fogadta el meghívásunkat, így 74 kisdiák mérhette össze tudását.
Varázsolvas a versenyünk elnevezése, hiszen egyrészt amit olvasunk, nagyon sokszor elvarázsolja értelmünket és lelkünket, ugyanakkor 
az olvasás maga egy csoda! Egy olyan egyedülálló varázslat, a kommunikációnak egy olyan formája, mely a gondolatokat, hangulatokat, 
érzelmeket közérthetően, hitelesen közvetíti. Az Internet, a Facebook korában az egymással már nagyrészt virtuális világban beszélgető 
fiataloknak egy ilyen verseny hívhatja fel a figyelmét az olvasás, a szép beszéd fontosságára. Versenyünk lényegét 3 kulcsszóval határoztuk 
meg: az első fontos tényező, hogy az olvasó értse, amit olvas. A második, hogy megértesse azt a közönséggel. A harmadik pedig, hogy 
mindezt természetesen, modorosság nélkül tegye. A zsűri is ezeket a kritériumokat figyelte.
 
A 4. évfolyamosok közül iskolánk tanulója Kovács Anna ért el első helyezést, akinek felkészítő tanára Gálné Almási Beáta.

             Fejérné Juhász Mónika

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
májusi programjai és előzetes a júniusi programokból

05.08. Madarak – fák napja, gyalogtúra a Vekeri-tóhoz a felső tagozatosoknak 
05.13. Matematika verseny az alsó tagozatosoknak 

05.16. Kerékpártúra az Erdőspusztákra a felső tagozatosoknak 
05.27. Országos kompetenciamérés magyarból és matematikából 6. és 8.évfolyamon
05.29. Séta az Ezeréves tölgyhöz a napközis tanulóknak 
06.04. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról 
06.11. Országos kompetenciamérés idegennyelvből a 6. és 8.évfolyamon
06.12. Rongyos ballagás a 8.évfolyamosoknak

06.15. Gyermeknapi kavalkád, tanításnélküli munkanap

06.20. 17.00: Tanévzáró ünnepély, ballagás

Versenyeredmények 

•	A	Hajdúbagos	Község	Önkormányzata	által	rendezett	„Hazám,	hazám…”	szavalóversenyen	az	alábbi	eredmények	születtek:
Besenyei Virág 5.b osztályos tanuló I.helyezést ért el . Felkészítő pedagógusa: Dévényi Mihályné
Deczki József 6.a osztályos tanuló különdíjas helyezést ért el. Felkészítő pedagógusa: Szil András
Szikszai Nikolett 8.a osztályos tanuló különdíjas helyezést ért el. Felkészítő pedagógusa: Szil András

•	A	Konyáron	megrendezésre	kerülő	XII.	„Égig	érő	fa”	járási	mesemondó	versenyen	Fekete Zsuzsa 5.b osztályos tanuló különdí-
jas helyezést ért el. Felkészítő pedagógusa: Dévényi Mihályné 

•	A	Derecskei	Bocskai	István	Általános	Iskola	által	szervezett	Rákóczi	levelező	versenyen	a	Molnár Dávid és Ujhelyi Imre 6.a 
osztályos tanulókból álló csapat III.helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Szima Gáborné
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„Nem az a lényeg, hol állunk, hanem hogy hová tartunk”

A fenti jelmondatú mikepércsi Jam 47 egyesület már három kupán is túl 
van, melyek közül kettő első helyezéssel zárult, és februárban sikerült 
megnyerni a csapat edzőjének Boldizsár Ferencet. Szeretettel várnak ál-
talános iskolásokat is a gyerekcsapatba - ennek kapcsán rövid- és hosszú-
távú tervekről Ferenczi Imrével, az egyesület vezetőjével beszélgettünk.

Hogyan kezdődött az itteni tevékenysége?

Két barátommal találtuk ki, hogy legyen Mikepércsen kosárlabda, és az 
első évben már a megyei bajnokságon is részt tudtunk venni. Az első év 

után polgármester úr említette, hogy létrehozhatnánk egy egyesületet is, amit meg is tettünk. Jelenleg a Debreceni Egyetemen 
sportmenedzser-sportszervező szakon tanulok, hogy profi szinten tudjam menedzselni az egyesületet.

Melyek az egyesület rövidtávú céljai?

A gyerekcsapatot illetően egy állandó 15 fős csapat létrehozása a cél, fiúkból, lányokból vegyesen. Ide általános iskolás gyerekek 
jelentkezését várjuk. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek sportoljanak, hiszen a sport egy olyan kiegészítő tevékenység, ami segít 
a gyerek fejlődésében. Ráadásul, ha a gyerek csapatban játszik, az pozitív hatással van a szociális fejlődésére is. Ezen kívül a sport 
része az egészséges életmódnak, amit csak akkor lehet tudatosítani, ha a témát megfelelően kommunikálják. Az én gyerekeim az 
élő példák rá, hogy a sport nem megy a tanulás rovására és sokkal jobb, mintha a gyerek szabadidejében a számítógép előtt ülne. 
Szeretettel várjuk a gyerekeket a kosárcsapatba, nemcsak azokat, akik a mikepércsi iskolába járnak, hanem azokat is, akik Mike-
pércsen élnek, de máshol tanulnak.

Milyen hosszútávú célokat tűztek ki?

Hosszabb távon célunk, hogy a mikepércsi felnőtt kosárlabda megyei szinten a legjobbak között legyen. Hagyományteremtő 
szándékkal indítottunk 2014-ben kupákat. A Tavasz Kupára a megyei amatőr kosárlabdacsapatok, főként vidékiek kapnak 
meghívást. Tavaly és idén is a mikepércsi csapat lett az első. Tavaly pedig a Polgármesteri Hivatal és a Megyei Kosárlabda 
Szövetség segítségével valósítottuk meg a NAKOT (Nemzetközi Amatőr Kosárlabda Torna) Kupát Mikepércsen, és ott máso-
dikak lettünk, ide Aradról és Kolozsvárról is hívtunk csapatokat. 

Februárban új fordulat történt, hiszen sikerült megnyerni Boldizsár Ferencet a felnőtt csapat edzőjének.

Igen, így van. Ő jelenleg kint van Moszkvában, az egyetemi Final Fourban. NB1 kosárlabdázó volt anno, például Sopronban és Szol-
nokon.  Debrecenben jelenleg is foglalkozik gyerekekkel. Terveink szerint a felnőtt csapat mellett a gyerekcsapatot is ő fogja edzeni. 
Ferinek óriási tapasztalata van kosárlabda és a gyerekek terén is. Azt gondolom, hogy a mikepércsi kosárlabdának ő a kulcsfigurája 
ahhoz, hogy elérjük, amit szeretnénk. Itt él a családjával Mikepércsen, és nagyon örült neki, hogy itt tudtunk neki lehetőséget adni.

Mások számára is van önöknél sportolási lehetőség?

Igen. Polgármester úr támogatásával biztosítottak nekünk egy órát a tornateremben, szerda este nyolctól kilenc óráig. A 17 
évestől idősebb korosztállyal egy ingyenes kosárlabda-orientált sportfoglalkozás folyik. Átlagban 8-9 fiú és lány van vegyesen 
minden edzésen. Ide is várunk szeretettel új érdeklődőket.
                      Cziberéné Kovács Ingrid



Mikepércsi Tükör

SPORT

25.

Ismét teljes az Aranycsapat

Ez év elején csapattársai közül utolsóként távozott az élők sorából, „visszaigazolt” korábbi csapatába, a valaha volt (és 
valószínűleg már sose lesz) legjobb és legsikeresebb magyar futballválogatottba Buzánszky Jenő, a Kazal becenévre hallgató 
jobbhátvéd. Így, teljes csapattal ismét végigverhetik a világot, ahogy azt tették 1950 és 54 között, igaz ezúttal már csak az égi 
pályákon tehetik. Az Aranycsapatnak nevezett legendás tizenegyet minden magyar futballkedvelő korra és nemre való tekintet 
nélkül magáénak érzi. Sajnos olyanok már kevesen vannak, akik élőben hallgatták kis barna fali néprádión Szepesi György 
lélegzetelállító közvetítését az Évszázad mérkőzéséről, s zokogtak vele együtt a berni elvesztett világbajnoki döntő után. Mégis 
valamennyi szurkolót öröm és büszkeség tölt el az akkor világszenzációnak számító angolok elleni győzelmet emlegetve, s tra-
gédiaként éli meg a németek elleni vereséget.
Ezért is nagyon fájó, hogy immár nincs olyan magyar futballista, aki a testközelből megélt fantasztikus eseményekről a szem-
tanú hitelességével tudna beszámolni. Itt hagyott minket az „utolsó mohikán”, Buzánszky Jenő, aki Grosics Gyulával a leg-
tovább tartott ki a földi focipályákon (89 illetve 88 évet éltek), s fél év elteltével követte barátját.
Mindenki Jenő bácsijának azonban nem csak sportpályafutása kiemelkedő. Igaz, e téren sem panaszkodhat: 49 válogatott 
mérkőzésből csak két barátságos meccset és az ominózus VB-döntőt vesztette el, olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes.
 Emberi nagyságát jelzi, hogy szinte haláláig szolgálta imádott sportágán keresztül a magyar futballtársadalmat. Ahogy élete 
vége felé fogalmazott: „ Arra ment az életem, amerre a labda gurult.” Nagyon szerette a gyerekeket, fiatalokat, akiket mindig 
ellátott jó tanácsokkal, biztató szavakkal.  Egy pécsi diákrendezvény mellett először fővédnöke, majd emellett névadója lett a 
debreceni egyetemi labdarúgó kupának. Abban a szerencsében volt részem, hogy egy ilyen alkalommal személyesen beszél-
gethettem vele. Olyan természetességgel állt rá erre azonnal, mintha régi ismerősök lettünk volna. Hiába, a futball nyelve közös.  
Nem volt olyan meghívás, felkérés, amelynek ne tett volna eleget, ha ideje engedte, még jócskán nyolcvan fölött is. Egy ilyen 
alkalommal a mikepércsi focirajongóknak is volt szerencséjük egy felejthetetlen találkozóhoz a legendával. Jenő bácsi szokott 
formáját hozta: anekdotázva, bő humorral mesélt életéről, páratlan pályafutásáról.
A mikepércsieknek szóló szavai:  „ Köszönet Mikepércs polgármesterének és sportszerető lakosságának a meghívásért. 
Szívből kívánom, hogy sok örömük legyen az életben, és továbbra is szeressék a sportot! Az egészséges élet egyik fázisa a 
sportolás, és ezt segítse elő a község lakossága és fiataljai! Mind több fiatal sportoljon! Mind többen szurkoljanak! Hajrá, 
Mikepércs!” Az est emlékét, a tőle kapott autogramot azóta is féltve őrizzük valamennyien.
És ha egyszer labdapattogás zaja veri fel a Bazilika altemplomának síri csendjét, mert Buzánszky beadása Puskás elé pattan, aki 
ballal bombáz Grosics kapujára, nem fogják őket csendre inteni a szomszéd Benczur Gyuláék, mert tudják, hogy őket a világon 
mindenhol ismerik, hazánk, Magyarország egy hatalmas, örökké élő darabját jelentik.
              Szíl András
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„Jelen lenni a pillanatban- szebb lett a világ”

Világ körüli barangolásra invitálunk minden kedves látogatónkat  a Wass Albert Közösségi 
Házba. Uticélunk, a Berettyó vidéke, a Hortobágy, Erdély, a Tátra, de távolabbra tekintve Hor-
vátország, a Dolomitok és Tunézia. A mesés tájak mellett bepillantást kapunk a vidék növény-, 
és állatvilágába is.  Ritka alkalom ennyire testközelből megcsodálni a természetben előforduló 
lenyűgöző virágfajtákat, vagy éppen egy szitakötőt, vízi rigót vagy mormotát.
Hajdu Ádám természetfotós kiállítása április 23-án nyílt meg a Wass Albert Közösségi Házban.
2014 őszén a debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola egyik Mikepércsen élő pedagógusa kere-
sett meg minket, elmondta, hogy egy nyugdíjas kolléganőjük fiának megsegítésére  jótékonysá-
gi vándorkiállítást indított útjára a nevelőtestület 2013-ban.

Elmesélte Ádám munkásságát, és azt a tragikus eseményt, ami derékba törte egy életerős, aktív fiatalember életét. A biológus, 
amatőr természetfotós fiatalembert  2011 szeptemberében, 33 éves korában  Ausztriában baleset érte: elütötte egy autó. Súlyos 
koponyasérülés miatt ott, Ausztriában életmentő műtétet hajtottak végre rajta, majd hosszú ideig kómában volt.

Idén áprilisban nyílt lehetőség arra, hogy bemutassuk a falu lakosságának, ezt a gyönyörű fotókból álló kiállítást és az alkotót, aki ember-
feletti akarással küzd a gyógyulásért. Ádám számos műtéten esett át 2011 óta, de állapotának visszaesése miatt további műtétek várnak 
rá. A kiállítás megnyitójára szülei kíséretében el tudott hozzánk látogatni. Egy kedves, mosolygós fiatalembert és egy, a fiukért minden 
áldozatot felvállaló édesanyát, és édesapát ismerhettünk meg személyükben. 
A megnyitón elsőként a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói adtak műsort,Tóth Laura  és Besenyei 
Barbara furulyán játszott, előadásukban régi magyar táncokat, és ír népdalokat hallhattunk, Virág Petra pedig moldvai népdalokat 
énekelt. Zongorán kísért és felkészítő pedagógus Vatainé Facsar Veronika volt.
A kiállítást Rácz Gabriella alpolgármester asszony nyitotta meg a szép számú közönségnek, ismertette Ádám életútját, és átadta azt az em-
léklapot, melyben Tímár Zoltán polgármester úr, hatáskörében felajánlott adományával támogatta az alkotót. Megtudhattuk, hogy a mike-
pércsi tárlat, már a 11. a sorban. Nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk ezt a 32 fotóból álló képsorozatot, hiszen a jótékony 
célok mellett, Ádám édesanyjától megtudtuk, mennyire fontosak és ösztönzőek a mindennapokban a bemutatók a fia számára. 

„Mindig megtörténik az,
amiben igazán hiszünk;
éppen a hitünk teszi megtörténtté.
És úgy vélem, semmi sem történik addig, amíg teljes szívünkből
nem hiszünk benne.”
(Frank Lloyd Wright)                            Pohly Szilvia
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Mindenkit sok szeretettel  várunk Közösségi Házunkba, 
a kiállítás megtekintésére, május 18- ig!

Húsvéti Családi délelőtt

A Wass Albert Kultúrház  nagy sikerű rendezvénye a „Családi délelőtt” elnevezésű 
program, amelyen minden alkalommal más-más alkotótevékenységgel és mesével, 
koncerttel várjuk az érdeklődőket. A délelőtt folyamán tartalmas, változatos program-
kínálattal szeretnénk  maradandó élményt nyújtani az egész családnak, a gyerekeknek, 
a szülőknek és a nagyszülőknek egyaránt.
2015 második családi délelőttjével április 4-én, szombaton 9.30-tól vártuk a kicsiket és 
nagyobbacskákat a szüleikkel, s nagyszüleikkel együtt a kultúrházba. A program ezúttal 
is színes volt, az Ákom – Bákom Bábcsoport a Csizmáskandúr című mesével szerzett 
kellemes perceket. 
Ezt követően  Rácz Gabriella és Varga  Beáta óvodapedagógusok,  valamint a 
Mikepércsi Hímzőkör tagjainak (Kormányos Lászlóné, Csengeri Lajosné, Csonka 
Lászlóné,Tóth Imréné, Tóth Lászlóné, Tahóczki Sándorné) vezetésével kézműves 
foglalkozáson alkothattak kedvükre való apró ajándékot a jelenlévők. Látogatóink 
húsvéti tojást díszíthettek, nyuszit, pillangót, tulipánt készíthettek különböző tech-
nikákkal. A szokásokhoz híven együtt próbálhatták ki kézügyességüket kicsik és 
nagyok, gyermekek és szüleik. A ráfordított idő és munka ezúttal is meghozta a 
gyümölcsét, mert ezen a délelőttön is remekművek születtek, boldogan vitte haza 
ki-ki az alkotását.  
A családi délelőttök jó hangulatával, koncerttel, kézműves foglakozásokkal, valamint 
számos más programmal várunk minden kedves érdeklődőt május 30–án, 9.30-tól  a 
kultúrházba, Gyermeknapi rendezvényünkre is!
                Pohly Szilvia
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„ Mikepércs 2014-2015 ősz, tél” című fotókiállítás

2015. március 20-án ismét teltházas kiállítás megnyitót tarthatott a Wass Albert Közösségi Ház. A „Mikepércs, ahol jó lenni, jó 
élni” fotópályázatot Dászkálné Budavári Judit, a közösségi ház munkatársa indította útjára tavaly nyáron, amelyet egy nagy sikerű 
kiállítás követett szeptemberben. A nagy érdeklődésre való tekintettel újra meghirdettük ezt a remek kezdeményezést, mellyel re-
ményeink szerint hagyományt teremthetünk, erősítve a kötődést Mikepércshez, és  teret biztosítva a mikepércsi fotózást kedvelők 
számára. Ezúttal a községünket bemutató őszi, téli képeket vártunk. Azt is hagyománnyá igyekszünk tenni, hogy versenyen kívül, 
kiemelve egy-egy témát  kiegészítjük a kiállítás anyagát. Így volt ez az előző kiállításon is, ahol Dászkálné Budavári Judit képeiben 
megelevenedtek a VIII. Nyári Fesztivál eseményei és egy, a Mikepércsi vadásztársaság munkáját bemutató sorozatot láthattunk. 
Erre az alkalomra a mikepércsi Napsugár Bölcsőde és a Csodavár Óvoda farsangi fotói színesítették a kiállítási anyagot.
A tárlatot Deczki Mónika fotográfus nyitotta meg, aki megköszönte az alkotóknak, hogy egy- egy pillanatot megörökítve 
a nagyközönség is részese lehet annak a varázslatnak, amit a fotózás  jelent. Mikepércsiként örömének adott hangot, hogy 
különféle megközelítésben láthatóak a jól ismert épületek, a falu utcái, a környező táj. 
A megnyitó után a helyezetteknek és a  különdíjas fotósoknak a díjakat Tímár Zoltán polgármester adta át. A zsűri tagjaként 
minden alkotónak kiemelte egy fotóját, ezzel  is érzékeltetve a nehéz döntést, a helyezettek kiválasztásakor. Az első kiállításhoz 
hasonlóan indulónként 3 fotóval lehetett nevezni, végül 28 kép érkezett be, melyből a háromtagú zsűri választotta ki a következő 
helyezetteket és a 3 különdíjast.

I.helyezett:  Szecsődi Gergő – Téli táj
II.helyezett:  Mudri László- Kalaposok
III. helyezett: Dér Emese- Téli kép

Különdíjasok: Borók Orsolya, Kovács Rita és Koncz Tibor, aki egy kiállítás rendezési jogát nyerte, melyen a környék madárvilágát, 
természeti értékeit mutathatja be képein a Wass Albert Közösségi Házban, 2016-ban a Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan. 

Valamennyi díjazottnak ezúton is gratulálunk!
A fotópályázat minden indulójának köszönjük a munkáját és a sorozat őszi kiállítására is várjuk majd alkotásaikat! 
A helyezettek és a különdíjasok fotói a Mikepércsi Tükör hátsó borítóján láthatóak. 
                     Dienes Zoltán
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3. Csigacsináló Nap Mikepércsen

A Mikepércsi Őszidő Egyesület immár 3. alkalommal rendezte meg március 
28-án hagyományőrző programját. A Wass Albert Kultúrház teljesen megtelt 
a megye tíz településéről érkező nyugdíjas klubok tagjaival. Először Karácsony 
Antal alpolgármester úr köszöntötte a megjelenteket, s kifejezte örömét, hogy en-
nyien ellátogattak hozzánk. Támogatásáról biztosította a rendezvény szervezőit, 
mert a hagyományok ápolása fontos feladata a település vezetésének.

Molnár Ferencné, a Megyei Nyugdíjas Szövetség elnök asszonya bej-
elentette, hogy megyei rendezvényként tartják számon ez évtől a 
Csigacsinálót, hiszen az előző alkalmak színvonalával, s a résztvevők 

széles körének bevonásával kiérdemelte azt.  A házigazdák nevében Veszelovszkiné Albert Erzsébet nyitotta meg a rendez-
vényt, megköszönve a program lebonyolításához kapott támogatásokat, elsőként Mikepércs Község Önkormányzatának, 
Tímár Zoltán polgármester úrnak, a Megyei Nyugdíjas Szövetségnek, valamint minden támogatónak, segítőnek. Számos 
meghívott csoport tagjai már ismerősként érkeztek községünkbe, de pl. a Komádi Idősek Klubja és az Ebesi Nyugdíjas 
Tagozat most volt itt először.

A vendégeket jó szokás szerint étel, ital és kellemes hangulatú program várta. A hely szűke miatt, csak egy asztalnál lehetett csigát 
csinálni, de a klubok elhozhatták és bemutathatták az otthon készült levesbe valójukat.

A színpadon az őszidősök táncukkal és előadásukkal mutatták be a helyi lakodalmak és csigacsinálók történetét, melyet Gali 
Lajos és felesége gyűjtött össze és állította színpadra. Elhangzott az összes ismert és kevésbé ismert rigmus, amit a vőfély an-
nak idején mondott, a hívogatástól  menyasszonytáncig, hallhattunk menyasszonybúcsúzó és beköszönő verset is.

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola dalos csapata is lakodalmas csokrot adott elő, az idősek nagy 
örömére. A Bazsarózsa Népdalkör gyönyörű betyárénekei után minden vendég klub bemutatta műsorát. Színes kavalkádja volt ez a 
műfajoknak. A községünkhöz kötődő fellépők között volt az Idősek Otthona. Képviseletükben, a nemrégiben Mikepércs Község szolgála-
táért kitüntető címet kapott nyugdíjas pedagógus Szőllősi Józsefné adta elő Petőfi Sándor, István öcsémhez című versét. Szavalata szívet, 
lelket simogatott. Szintén az Idősek Otthona képviseletében Villás Tiborné gyönyörű szóló éneket hallhattuk. Szabó Lőrinc, Az ígéret  
városa című versét mondta el magával ragadó előadásában a debreceni Csokonai Városi Vasutas Klub vezetője, a Mikepércsen élő Veressné 
László Ildikó.

A finom ebéd után, ami mikepércsi töltött káposzta volt és házi sütemény, betaposásra került a csiga: vagyis élőzenére ropták a táncot a 
jelenlévők. A zárszó mi más is lehetett volna:  „Jövőre veled, ugyanitt!” Találkozunk a 4. csigacsinálón!
              Pohly Szilvia

KULTÚRA
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Klubsikerek

Bazsarózsa Népdalkör  

Április 18-án, a  Berettyóújfaluban megrendezett Vass Lajos Népzenei Szövetség területi minősítőjén  
arany minősítést kapott a népdalkör, és bejutott az országos középdöntőbe az alföldi betyárdalokból 
összeállított csokorral.
A következő hétvégén, Létavértesen a KÓTA térségi versenyén újra megmutatták tudásunkat , és itt 
is elérték a kiváló minősítést. A csoportot Vatainé Facsar Veronika vezeti, de  a népdalkör  alapítója, 
Tóthné Bene Judit is aktívan részt vesz  a szakmai munkában.

Őszidő Nyugdíjas Egyesület

A Hontravel által áprilisban megrendezett országos Ki mit tud? vetélkedőjén bejutottak a középdöntőbe 
minden versenyszámukkal: A csodát kérő asszonyok esete-színművel; a Hajdúsági táncok -néptánccal, 
a koreográfiát készítette és a csoportot betanította Diós Gergő;  a Honfoglalás című dallal az ének-
kar előadásában, Veszelovszkiné Albert Erzsébet jelbeszéd kíséretével; Budai Imre-saját versével; Rácz 
Jánosné, a Magyarország című dal eléneklésével
Áprilisban részt vettek a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetség Táncfesztiválján is Hajdúszoboszlón, 
ahol 30 csoport közül elhozták a Bodó Sándor országgyűlési képviselő úr által felajánlott 3 kupa egyikét. 
A Hajdúsági táncokat adták elő.
A versenyeken kívül számos fellépés vár a csoporttagokra májusban is.Május 5-én Nagyszalontán részt 
vesznek a Romániai Magyar Nyugdíjas Szövetség Anyák napi kórusfesztiválján, május 9-én Derecskén a 
megyei Humorfesztiválon  lépnek fel  a színdarabbal.
A klub tiszteletbeli tagja és a debreceni Városi és Vasutas Nyugdíjas Klub vezetője, a Mikepércsen élő 
Veressné László Ildikó. A Debrecenben megrendezett Megyei Vers és Prózamondó Versenyről ( Megyei 
Nyugdíjas Szövetség szervezésében) továbbjutott a regionális versenyre, Szabó Lőrinc: Az ígéret városa 
című versével. A Hontravel szervezésében, az V. Országos Ki, mit tud?  középdöntőjébe jutott, ott  Móra 
Ferenc: Pillangókirály című elbeszélését adta el.
Az egyesület ezúton is szeretné megköszönni az Önkormányzat segítség a fellépéseikhez.

Mikepércsi Hímzőkör

Kormányos Lászlóné  Viseletvarró Népi Iparművész, a   hímzőkör vezetője  meghívást kapott az április 
10-11-én, Egerben megrendezett „ Viseletek régen és ma”, VIII. Országos Népviseleti Konferenciára. Az 
általa készített ruhákból álló divatbemutatóval egybekötött előadása, a   Hajdúsági és bihari viseletek 
napjainkban címet kapta.

Teremtő Anyák kiállítás

Keszler bolya, Hajdú- Bihar Megyei Minőségi Termékdíjas ékszerkészítő, és a szintén mikepércsi 
Nagy Éva iparművész, közösen vesznek részt a május 5- én,  az Újkerti Művelődési  Központban nyíló, 
Teremtő Anyák című kiállításon. A 30-40 munkaóra alatt, gyöngyfűzési technikával  elkészített ékszerek 
és a hozzájuk megálmodott iparművészeti hátterek, a május 21- én nyíló Pünkösdi kiállításunkon is 
megtekinthetőek lesznek. 

Valamennyi klubtagunknak és csoportvezetőnek ezúton is gratulálunk az elért sikerekhez, eredményekhez!

Pohly Szilvia
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Petőfi u. 67. (a Posta mellett), Tel.: 06-52/803-188, iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva: Hétfő-Péntek: 8.00-18.00

Szabadtéri Kondipark átadó ünnepsége
május 16 – án 10.00- 13.00- ig.
Ízelítő a programokból: kondiparkos-, testépítő-, fitneszmodell versenyzők és street 
workout sportoló bemutatója, előadás az egészséges táplálkozás témakörében, 
ételkóstolás,  egészségügyi szűrővizsgálatok,  edzést bemutató filmvetítések.
Sok szeretettel várunk minden kedves sportolót, sportolni vágyót, érdeklődőt  a 
szabadtéri kondipark átadójára! 
A szabadtéri kondipark nyitva tartása augusztus 31-ig:
munkanapokon: 7.00- 21.00- ig,
munkaszüneti napokon: 8.00- 21.00- ig.

Klubfoglalkozások:
Nyugdíjas Klub: hétfőnként 13.00 órától; 
Hímzőkör: szerdánként 14.00 órától. 
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00  órától
Ékszerkészítés:  szombatonként 15-17 óráig
További programok:
Fogadóóra: falugazdász 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. 

Hangbújócska Zenebölcsi májusi, júniusi programjai
Május 11-én, június 08-án és június 22-én, 09.15-től 
zenés foglalkozásra várjuk a babákat és a mamákat.
Lövei Lilla zenepedagógus, Debrecenben és a környező településeken  
9 helyszínen tartja évek óta nagy sikerrel a Hangbújócska 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!

Az ékszerkészítő tanfolyam alkalmai folytatódnak
Keszler Ibolya zsűrizett, Hajdú- Bihar Megyei Minőségi Termékdíjas ékszerkészítő 
tanfolyama: szombatonként 15-17 óráig.
Modern, divatos ékszerek ( gyűrű, karkötő, nyaklánc ) elkészítésére van lehetőség 
különböző technikákkal, mint pl. peyote, raw, brick stick. A szakkör tagjai csak igé-
nyes alapanyagokkal dolgoznak pl. cseh üveggyöngy, japán üveggyöngy, ásványok.
A foglalkozás önköltséges, 1500.- Ft/alkalom + eszközköltség (500-1000.- Ft). Az 
anyagköltség magában foglalja az órai munkához szükséges kellékeket, alapanyago-
kat (tű, damil, gyöngyök, ásványok, kapcsolók stb.) 
Helyszín: Közösségi Ház (Mikepércs, Petőfi u. 67., a posta mellett)
Minden érdeklődőt szeretettel vár Keszler Ibolya ékszerkészítő

Hajdu Ádám természetfotós kiállítása
A képek május 18-ig tekinthetők meg. Munkanapokon 8.00-18.00-ig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMAJÁNLÓ
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Gyermeknap
Május 30-án,  9.30-13.30- ig gyermekműsorral, népi kézműves játszóházzal, 
tűzzománc-, és ékszerkészítéssel, pónilovaglással, arcfestéssel és sok meglepetéssel vár-
juk a családokat gyermeknapi rendezvényünkre a Wass Albert Kultúrházba!

A műsorban fellépnek : a Kolompos Együttes  és a Hunyadi János Általános Iskola és AMI 
színjátszó tanszakának tanulói.
Bővebb információt a hamarosan megjelenő plakátokon, településünk honlapján és face-
book oldalán találhatnak majd.

Olvasási lehetőség a Teleházban

A könyvtári nyitvatartási időn túl is van lehetőségük olvasásra, könyvek, folyóira-
tok böngészésére a Wass Albert Közösségi Házban (Petőfi u. 67. sz. alatt) egészen 
este 18 óráig: Hajdú- Bihari Napló, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Heti Válasz, 
HVG, Nők Lapja, Magyar Konyha. 
A könyvtár nyolc témacsoportban 15-15 könyvet helyez el nálunk letéti állományként. 
Ezek a könyvek kizárólag a helyben olvasást szolgálják. Kölcsönözni csak a könyvtárba 
való visszaérkezésükkor lehet, de előjegyzés felvehető rájuk, mind a Közösségi Házban, 
mind a Könyvtárban. A nyolc témacsoport a következő: Hobbi-háztartás, Egészségünk 
védelmében, Ügyes kezek-színes ötletek, Gyermeknevelés, Ifjoncok kedvencei, Mesék, 
Krimik, Romantikus regények. A könyvek között minden korosztály találhat kedvére való 
olvasmányt. Minden kedves olvasót szeretettel várunk! 

Pünkösdi kiállítás megnyitója

Időpont: május 21- én, 17.30- tól
Hagyományteremtő szándékkal hirdetjük meg a Pünkösdi kiállítás elnevezésű progra-
munkat. Lehetőséget szeretnénk biztosítani a mikepércsi alkotóknak munkáik bemu-
tatására, a sok évre visszatekintő, nagy sikerű Adventi kiállítás mellett. 
A tárlatra ezúton is meghívjuk és várjuk a mikepércsi képzőművészeket, amatőr és  
hivatásos  alkotókat!
A kiállítás megbeszélésére május 12-én, 17.30 – kor kerül sor a közösségi házunkban.

Nagy Ildikó Gabriella képzőművészeti alkotó és felvételi előkészítőt tart 8. osztályo-
soknak és középiskolásoknak.
A szakkör keretében különböző festési, képkészítési  ( selyemfestés, olaj, akril, pasztel) tech-
nikákat sajátíthatnak el az érdeklődők. A részvétel önköltséges, 1500 Ft/ alkalom/ fő, saját 
eszközökkel. További információ bemutató órák keretében kérhető, minden pénteken 
16.00-tól 18.00 óráig.

Továbbra is várja Önöket a Mikepércsi Teleház – A falu irodája!
Internet használat 5.- Ft/perc, színes és fekete-fehér nyomtatás és fénymásolás 10.- Ft/ol-
daltól, fax küldés-fogadás, számítógépes munkák, szkennelés, szöveg és kiadványszerkesz-
tés, laminálás, spirálozás, hirdetésfelvétel a Mikepércsi Tükör, Böngésző apróhirdetéseihez.

Mire jó az internet? címmel februárban 10 alkalmas foglalkozássorozatot indítottunk.
Elsősorban az időskorúak számára szerettünk volna az internet használatáról, hasznos ol-
dalakról információt nyújtani. A nagy érdeklődésre való tekintettel újra meghirdetjük a 
tanfolyamot, célunk továbbra is a digitális írástudás elterjesztése. 
Az előzetes bejelentkezések alapján, már csak korlátozott számban tudunk új jelent-
kezéseket elfogadni. Az első alkalom időpontja: május 14., 14.00 óra. 
                    Pohly Szilvia
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KERES - KÍNÁL

Eladó Mikepércsen 2 szobás össz-
komfortos lakás 850-öl kerttel mel-
léképületekkel vagy kisebb bérházi 
lakást beszámítok. Ugyancsak itt 1 
db jó állapotban lévő rekamié, 2 db 
görgős fotel eladó. Érd.: 398-684   

Kerékpárok, felújított tárcsás mosó-
gép, vízszivattyú eladó. Érd.: 06-
30/904-3306, 398-793

                           Eladó 
Számítógépasztal, középszőnyeg, gyer-
mek roller, kihúzhatós nagyobbíthatós 
heverő, polcos-fiókos szekrény, 
ágyneműtartós szekrény.  
Érd.: 398-968- este 18 óra után

Eladó: Fenyőágy kókusz matraccal. 
Mérete: 200x90 cm. Irányár: 50000 Ft 
ugyanitt lányka kerékpár 2-6 éves ko-
rig. Érd.: 06-70/364-2528 vagy 06-70/ 
336-0943 

ELADÓ
1 db heverő, 2 db fonott, boros demizso-
nok 20-25 l,  1 db dohányzó asztal, 1 db 
JVC színes TV ( nagyon jó állapotban) 1 
db Hajdú forgótárcsás mosógép,
2 db zsíros bödön 25 l-es.
Érd.: 06-30/263-9444

Vállalok kisebb és nagyobb munkákat! 
Rotációzás, fűnyírás, kaszálás, elhanyagolt 
kertek rendbetétele. Útban lévő fa kivágása, 
gallyazása, tűzifa kuglizása. Romos épül-
etek javítása, helyreállítása. Ereszcsatorna 
takarítás. Tető-, kémény-, homlokzatjaví-
tás. Kerítések építése, javítása, bontása, fes-
tése. Járdák, térkövek takarítása, javítása. 
Hidraforr és vízakna készítése, házi vízmű 
telepítése. Duguláselhárítás. Szerszámok 
rendbetétele (nyelek készítése, nyélbe-
húzás, élezés, kasza-, kapa kalapálás, stb.). 
Lomtalanítás. Azonnal, illetve előjegyzéssel, 
szolid árakon!
Érd.: 06-30/624-426

ANYUKÁK, KISMAMÁK 
FIGYELEM! MEGNYÍLT A 

GARÁZSVÁSÁR!
Szeretettel várok minden kedves 
várárlót. Új és használt női, férfi, 
gyerekruhák, cipők és még sok más, 
akciós áron kapható. A Dózsa Gy. u. 
3. sz. alatti régi Gazdaboltban. Nyitás 
reggel 7-től.

Erdő u 14 sz. alatti 300 négyszögöl 
telek kis házzal, melléképületekkel, 
telek áron alku képesen sürgősen 
eladó. Érd.: 06-70/584-6158    Háztartási és ipari varrógépek javí-

tása garanciával  4000 Ft-tól. 
Szervizelt táskavarrógépek eladók. 
Érd.: Dandé István Mp. Dózsa Gy. 18 
sz. Tel.: 52/387-384,  06-20/929-2710

Régi cserepek 1 és 2 makkos kupások 
(jó erősek) olcsón eladó! Érd.: 06-
30/214-3732

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

Mikepércs, Debrecen felőli részén, aszfal-
tozott, csatornázott, központhoz,
buszmegállóhoz közeli, nappalis + 3 
szobás, központi fűtéses, tehermentes
családi ház, tetőtér beépítési lehetőséggel 
1400 m2-es telken eladó. A ház teljesen
alápincézett, ipari árammal, így vál-
lalkozásra is kitűnően alkalmas, akár 
azonnal
beköltözhető. Irányár: 13,5 M Ft.  
Érdeklődni: +36-70/ 376-3576                         

Mikepércs-Bodóháza, Ond vezér 
utca, 2479 hrsz, zártkertben 
1024m2-es gyümölcsös eladó, vagy 
művelésre kiadó. Érd.: 30/275-1435
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Gyermekszerető, kedves, tiszta hölgyet 
keresek alkalmanként gyermekfelügyeletre 
elsősorban „pótnagyi” vagy fiatalabb nő 
személyében. 400-500 Ft/óra 
 Érd. : 06-30/773-7767

Energiatanúsítvány kiállítása mike-
pércsi szakembertől rövid határidőre, 
olcsón!
Tel.: 06-30!429-90-64  

KERES - KÍNÁL

33.

Eladó: 1 db tok nélküli ajtószárny par-
kettás, tok nélküli műanyag ablakok 
és műanyag ajtólapok. Eladók továb-
bá Tena Plus large tépőzáras és Tena 
Plus nadrágos felnőtt pelenkák (csípő 
méret: 100-135 cm-ig), gyermek hálós 
összecsukható járóka és gyári fém 
háromállású hinta.
Érd.: 52/ 398-425 vagy 06-30/ 364-
5244-es telefonszámon.

Központban lévő régi ház 747nm-
es területen eladó. Irányár: 6 M Ft. 
Megegyezünk! Érd.: 06-30/566-5343

1200 nm-nyi föld terület a főút mellett, 
művelésre, termelői használatra kiadó 
vagy eladó. Házas ingatlan 1000nm-es 
eladó. Tel.: 06-30/472-6162
                                                                                               

Családi ház 2,5 szobás központi és 
gázfűtéses, 1050 nm telken  eladó Irányár: 
9,8 M Ft ugyanitt eladó fotelek, heverők, 
(egyszemélyesek, ágyneműtartósak) 
vezetékes gáztűzhely, felnőtt WC magas-
ító, középszőnyegek, valamint 300 literes 
hűtőláda,  boroshordó, 2 db cserépkály-
ha. Érd.: 398-425, 06-30/364-5244

Autóbérlés Mikepércsen! Volvo 
S40-es, klímás, kilométer megkötés 
nélkül, napi 4500 Ft, heti 4000 Ft, havi 
3500 Ft .Érd. 06-70/326-2244

Könyvelést vállalok egyéni vállalko-
zok, társaságok részére.  Érd.: 06-
20/946-82-88

ÚTBAN VAN A FÁJA?
Önnek favágással kapcsolatos pro-
blémája van? Vegye fel velem a 
kapcsolatot, hogy mihamarabb 
segíthessek a megoldásban. Fák 
kivágását, gallyazást, esetleg elszál-
lítást vállalom rövid határidővel! 
Érdeklődni telefonon: 06-30/224-
78-19

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

HEVERŐK, FRANCIAÁGYAK 
KÉSZÍTÉSE

Szekér Sándor, Kárpitos
Használt bútorok áthúzása, javítása, 
felújítása, átdolgozása.
szekeressandor@citromail.hu
Tel.: 20/941-29-91 Eladó 3+1+1 kényelmes ülőgarnitúra, 

a kanapé része ággyá alakítható.
Ár: 40.000Ft
Érd.: Tollas Brigitta, ár: megegyezünk  
Tel.: 06-30/959-1606

KERES - KÍNÁL

Vállalok: ingyenes épületenergetikai 
tanácsadást, energetikai tanúsítvány 
készítését, napelemes-napkollektoros 
rendszerek tervezését és kivitelezését. 
Érd.: 06-30/ 551-9767

CIVIS GYORSSZERVÍZ
Fűtési rendszerek felülvizsgála-
ta.  (gázkazánok-konvektorok, 
gáztűzhelyek javítása, hibák el-
hárítása) villanyszerelési munkák 
hűtőgépek javítása akár helyszínen is 
és „minden ami elromlik” precíz javí-
tás. Érd. 06-30/ 551-9767

Eladó!
1db elektromos fűnyírógép 900 W-os 
hosszabbítóval,
1 db kazettatáska, 
2 db bőrönd,
1 db műanyag bödön 20 l-es fedővel,
Érd.:  06-52/398-392 telefonon

Mikepércsen a Mipavitamin második 
zöldségesét nyitja! A Mike Üzletháznál, 
ahol zöldség-gyümölcs és gombócos 
fagyi árusítását kezdi meg. 2015. 05. 
04-én hétfőn. Várjuk kedves régi és új 
vásárlóinkat!  Üzleteink: Mikepércs, 
Petőfi u. 66 és Mikepércs 47-es főút 
Mike Üzletház.

Ágyneműtartós ágyak vannak eladók. 
Bethlen utca 2/b.   

Kirakodóvásár lesz március, április, 
május hónapokban a Mikepércs, Jókai 
u. 30 sz. alatt. (gerendás kocsmától a 
második ház). Használt, de jó állapot-
ban lévő ruhák, bőr cipők, szandálok, 
papucsok, csizmák, gumicsizmák, ház-
tartási kisgépek, konyhai eszközök, 
dísz és ajándék tárgyak, parfümök, 
függönyök, ágyneműk, gyerekjátékok 
és egyéb kiegészítők vására lesz reggel 
9-órától.
Érd.: Hajnal Zsoltné 52/ 398-501

Német nyelvtanárt keresek heti 1x1,5 
órára hétvégére. Kezdő szinten va-
gyok. Tel.: 06-30/959-1606

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
Kiszállás: Mikepércsen: Ingyenes!
Debrecen: 1500-2000 Ft
Vidék 30 km -ig 3000 Ft

Bejelentkezés: 06-30/366-25-09
www.profismink2014.hu
facebook: Vighné Albert Tünde Sminkes 

AZ ÁRAK BEVEZETŐ ÁRAK!

ARCFESTÉS
Arcfestést vállalok szülinapi zsúrokra, ren-
dezvényekre, fesztiválokra, falunapra, csa-
ládi napokra, óvodai és iskolai rendezvé-
nyekre kedvező áron. Kizárólag bőrbarát, 
profi festékkel dolgozom, ami antiallergén 
és könnyen lemosható. Áraim mintától 
függően változnak. 500 Ft-től-1800 Ft-ig. 
Rendezvényeken óraszámtól, létszámtól 
függően kérje egyéni árajánlatom. Lá-
togasson el oldalamra: www. facebook.
com/arcfesteskataval   Elérhetőségeim: 
+36-70/423-0411 vagy katalin.nagy0214@
gmail.com

Kerékpárok külső és belső gumik, 
tengelyek, felnik és minden más 
kerékpár alkatrész kapható. M.I.Z. 
Kft. Petőfi u. 74. Tel.: 52/398-693
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FELHÍVÁS
   

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

csibetanya.hu

Napos és előnevelt csirke kapható és 
előjegyezhető 

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bíró Ferenc  baromfikeltető

Hajdúböszörmény, 
Szoboszlói u. 28.

Napos csibe:
06-52/229-840

Előnevelt csirke:
06-30/569-6974
06-30/254-3452

Eladó: Régi típusú rugós 2 db fotel, 4 db 
szék és kerek asztal, tölgy dohányzóasz-
tal, elektromos terménydaráló, Lehel 60 
literes fagyasztó, Electrolux kombinált 
hűtő-fagyasztó, gáztűzhely vezetékes, 
háromégős, szőnyegek több méretben, 
palackos gáztűzhely+palack+reduktor,
üvegballonok több méretben
Érdeklődni: 398-201, 06-70/616-0259
                                                                                               

                                 
Mikepércsen egy 51nm-es 1,5 
szobás összkomfortos, amerikai 
konyhás, nagy fürdőszobás, külön 
WC, alacsony rezsijű, előkerttel, 
szép rendezett környezeti társasház 
eladó. Ár:9.9 M Ft
Érd.: 06-30/435-7006

Kizárólag saját tulajdonú családi 
ház eladó. 300 négyszögöl telekkel 2 
szobás összkomfortos 110 nm ház. A 
telek megosztva külön is eladó, épí-
tésre alkalmas. 
Érdeklődni: Jókai u 24 szám alatt.                          

74 nm-es sorházi lakás garázzsal+terasszal 
eladó. Érd.: 06-20/223-91-80                            
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Mikepércsi Tükör . kulturális és közéleti lap . Kiadja Mikepércs Község Önkormányzata . 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1., tel.: (52) 398-111,
 e-mail: onkormanyzat@mikepercs.hu, Felelős kiadó: Tímár Zoltán . Grafikai munka, tördelés: Vass Lajos . Szerkesztő: Vass  
Fotó: bagdifoto . Nyomdai munkák: Dela Kft., Debrecen

RENDŐRI FOGADÓÓRA

Május 13-án 16-18 óráig és május  27-én 14-16 óráig a körzeti megbízotti irodában (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.

KÖZLEMÉNY

Mikepércsi Tükör . kulturális és közéleti lap . Kiadja Mikepércs Község Önkormányzata . 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1., tel.: (52) 398-111, 
e-mail: onkormanyzat@mikepercs.hu, Felelős kiadó: Tímár Zoltán . Grafikai munka, tördelés: Vass Lajos . Szerkesztő: Vass Lajos 

Fotó: Benéné Kiss Andrea, Deczki Mónika . Nyomdai munkák: Dela Kft., Debrecen

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, pro-
vokatív vagy sértő tartalmú,  illetve sértő tartalomra felhívó hirdetések megjelentetését a lap kiadásáért felelős 

személy megtagadhatja.
Lapzárta: 2015. május 24.

KÖNYVTÁR

2015. 04. 01-én a Hunyadi nap könyvtári fordulóján “Rejtvényes barangoló a Hunyadi korból” címmel, játékos 
fejtörőkkel,feladványokkal vártuk a dákokat, akik sikerrel vették az akadályokat.

2015.  04.  02-án kiállítás nyílt a könyvtárban a könyvekben felejtett, könyvjelzőként használt holmikból. A kiállítás megtekinthető 
2015. 05. 29-ig. Minden kedves látogatót szeretettel várunk! (A látogatás nincs könyvtári tagsághoz kötve!)

A hónap legnépszerűbb, legtöbbet kölcsönzött könyvei: 
Cassandra Claire:  Csontváros, Hamuváros , Üvegváros, Bukott angyalok városa (A végzet ereklyéi sorozat tagjai)
Stephen  Mayer: Alkonyat, Napfogyatkozás, Újhold, Hajnalhasadás(Az alkonyat sorozat tagjai)
Berg Judit: Rumini, Rumini Zúzmaragyarmaton 
Csernus Imre: A Nő, A Férfi, Felnőtt húsleves, A kiút
Tea Stilton: A jéghercegnő, A sivatag hercegnői
Geronimo Stilton: Nulla Nulla K- ügynök. Kaland a Himaláján 
Kalapos Éva: DAC
Ebben a hónapban Katonáné Berki Anikótól verses köteteket, szépirodalmi műveket és lexikonokat kaptunk ajándékba, melyeket 
ezúton is nagyon szépen köszönünk!  Ezek a  dokumentumok elektronikus feldolgozás után lesznek kölcsönözhetőek .

A Könyvtár nyitva tartása: 
  H-Sz: 7.30-12.00, 12.30-17.00
K-Cs:7.30-12.00, 12.30-16.00
   P: 7.30-12.00 ,  12.30-14.00



Szecsődi Gergő

Mudri László

Dér Emese

Borók Orsolya Konc Tibor

Kovács Rita


