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     1848-ban forrongott Európa. Az emberek életük 
jobbra fordulásának reményében a régi kormányo-
kat le akarták váltani. Pesten Petőfi Sándor és baráti 
köre hírét vette, hogy az osztrák fővárosban, Bécsben 
kitört a forradalom, s Petőfi s társai Pesten szokásos 
találkozóhelyükre, a Pilvax-kávéházba siettek, hogy 
megbeszéljék az eseményeket, s terveket készítsenek, 
hogyan segíthetnének hazájukon. Jókai Mór, az író 
kész tervvel érkezett: kezében volt az a papír, ame-
lyen 12 pontban írta le, mit kíván a magyar nemzet. 
Petőfi két nappal előtte írta meg a Nemzeti dalt, s 
leírva hozta magával. 
     Tizenegynéhányan indultak az Orvosi Egyetem elé. 
„...Minden lépésnél nőtt a csoport: Éljen  a szabad-
ság! Egyenlőség! Éljen Kossuth! - kiáltások hangzot-
tak. Az orvosifjúság, dacára, hogy leckeóra volt, otthagyván 
professzorait, az udvarra tódult, hol Jókai ismételte rövid 
beszédét. 
„Testvéreim, a pillanat, melyet élünk, komolyabb 
teendőkre szólít fel bennünket. Európa minden népe 
halad és boldogul. Haladnunk és boldogulni kell nekünk 
is. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Követeljük 
jogainkat, melyeket tőlünk eddig elvontak, s kívánjuk, 
hogy legyenek azok közösek mindenkivel.”
    Petőfi elszavalta a Talpra magyart, s a menet, most 
már az orvosnövendékekkel megszaporodva, sorba 
járta a többi fakultásokat. Az Egyetem térről újra 
visszaindult ezerekre és ezerekre szaporodva, megállt 
a Hatvani utcában a Pálffy-ház előtt, amelynek föld-
szintjén akkoriban a Landerer és Heckenast nyomda 
volt. 

  Petőfi felállt a kapu alatti szögletkőre.
 - Most egy bizottság bemegy a nyomdába, s kinyom-
tatja a tizenkét pontot. Addig türelem idekünn.
Havas eső szitált az égből. A rivalgó tömegek az 
esernyőket rázták a levegőben.
A Nemzeti dalt is nyomassák ki! – követelte a tömeg.
Jókai felkiáltott.
Le az esernyőkkel! Hogy állunk maholnap esetleg 
golyók elé, ha az esőcseppek is terhünkre vannak?
Mire suhogás támadt a levegőben, mintha ezer madár 
leszállna: ezer esernyő kapcsolódott le.
Erre Petőfi vezetése alatt Jókai, Vasvári, Degré és Irinyi 
behatoltak a nyomdába, mint a nép küldöttei. Az ajtó 

nyitva volt. Könnyen bemehettek. Landerer Lajos a 
nyomdahelyiség ajtajában várta őket. 
Azért jöttünk – fordult Petőfi Landererhez -, hogy e 
két kézíratott kinyomtassuk. 
Landerer megnézte a kéziratokat. 
Lehetetlen – felelte szárazon –, nincs rajta a cenzor 
engedélye.
A nép küldöttei zavartan néztek össze; Landerer 
odasúgja Irinyinek: - Foglaljanak le egy sajtógépet!
Egy géphez lépet most Irinyi.
E sajtót a nép nevében lefoglaljuk, és követeljük kézira-
tunk kinyomatását. 
Az erőszaknak nem állhatok ellen.  – felelte Landerer 
ünnepélyesen, és megparancsolta szedőinek, hogy 
munkába fogjanak. 
A kéziratokat apró darabokra metélték, hogy minél 
gyorsabban kiszedhessék, addig a nép türelmesen 
várt és ázott odakünn, anélkül, hogy esernyőjét 
használta volna.
  Hogy együtt tarthassák Degré, Irinyi, Jókai és Egressy 
beszédeket tartottak. Különösen Jókai derekasan viselte 
magát. Belemelegedett. Térült, fordult, mindenütt ott 
volt, mintha három példányban lenne meg. Majd a 
nyomdába szaladt, majd künn lelkesíté a közönséget…
Végre ki volt szedve a kézirat. Betették a gépbe, s 
Petőfi, Jókai tették az első mozdulatot a gépen, hogy 
mint egy jelképileg a maguk munkájának vállalják 
az előállítás tényét is. Irinyi azon nedvesen kikapta 
a gép hengerei közül az első példányt, s rohant vele a 
néphez, az utcára. 
Egyik kezében óráját tartván, másikban a nyomtatványt 
lobogtatva, messze-dörgő hangon kiáltá:
 - Március tizenötödike délelőtt fél tizenkettő nagy időszak 
a magyarok történetében. Íme, itt van a sajtószabadság első 
példánya, a nép hatalmának első műve. Akármi szabad-
sága fog is lenni egykor a magyarnak, az a dicsőség mindig 
megmarad, hogy a legnevezetesebbet, a sajtószabadságot 
magunk vívtuk ki. 
     De már ezelőtt a szentség előtt, e kis darabka sus-
torgó papír előtt még a kalapokat is levette a közön-
ség, s fedetlen fejjel állt ott az esőben, mintha imád-
koznék.
    A nép hatalma tehát megtermé első gyümölcsét, de 
milyen csodás ez a hatalom, melynek külső formáit 
sohase látták a magyarok, mint az Istenét, alig állt 
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egyébből, mint egy kis akaratból. Olyan egyszerűen, 
simán ment minden, hogy szinte hihetetlen. Legyen 
világosság! – mondja a nép, és világosság támad. Eza-
latt különben egész Pest talpon állt…

Az ifjúság… szélesre ereszté fantáziáját, s minthogy 
e bűvös szerdai napon csak kívánni kellett valamit, s 
mintha az Aladin csodalámpája gyúlt volna ki, egyszeri-
ben minden teljesedett, hát támadtak is kívánalmak. 
Valakinek eszébe jutott, hogy ingyen előadás kellene 
estére a népnek. Nosza hamar egy küldöttséget kell 
meneszteni a Nemzeti Színház igazgatóságához, hogy 
adassa elő estére Bánk bánt. A küldöttség csak nagy 
nehezen bírt elhatolni a színházig, de az előadás meg-
lett. Délután a múzeum előtt gyülekezett a sokaság. 
Az ifjak fölvitték Kubinyihoz, örök emlékül leteendők 
a múzeumba az első szabad sajtóterméket. A künn 
összegyűlt nép a Talpra magyart kívánta. Már ötöd-
ször a Talpra magyart. Nem bírt vele betelni.”

Hosszabb pihenőt követően újra a Kedves Olvasó elé tár-
juk településünk történéseit a Mikepércsi Tükör legfrissebb 
tavaszi számában. Tavaly decemberben azzal vonultunk 
vissza, hogy az önkormányzat anyagi forrásait megvizsgálva, 
az elfogadás előtt álló 2015-ös költségvetés adta lehetőségekre 
figyelemmel döntés születik a folytatás mikéntjéről. Ezekben 
a hónapokban nem csupán az anyagi forrás megtervezése 
volt lényeges kérdés, hanem a szerkesztőség újjászervezése is, 
hiszen a tavalyi lapszámok összeállításában olyan munkatár-
sak vettek részt, akik azóta új hivatást választottak maguknak, 
vagy éppen kismamaként állnak helyt otthon, így már nem 
tudnak, vagy csak részben tudnak alkotóként velünk marad-
ni. A tavaszi lapszámra tehát újra kellett szervezni az erőinket, 
ami majd megítélik mennyire sikerült.  Az állandó munka-
társaink odaadó munkája  mellett köszönjük a polgármesteri 
hivatal, az intézményvezetők összefoglalóit, írásait, az önkén-
tesek segítségét.  Az önkormányzat, mint kiadó, továbbra is a 
Böngésző visszatértével kéthavi megjelenést szeretne. A végső 
döntés előtt kíváncsiak vagyunk az önök véleményére is, ezért 
arra kérjük minden Kedves Olvasónkat, hogy értékelje a közös-
ségi lap színvonalát, éljen javaslattal a Böngésző következő, 
áprilisi számában megjelenő kérdőív segítségével. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc okán ünnepivé 
tett márciusi lapszámunk közel három hónap történésit foglalja 
össze, hírt adva az önkormányzat döntésiről, az induló, vagy ép-
pen lezáruló projektek állásáról. Olvashatnak benne a sokakat 
érintő patika nyitásról, interjút olvashatnak Mikepércs új 
jegyzőjével, új háziorvosával. Polgármester úr kérdésinkre 
válaszolva összefoglalta az aktuális ügyeket, az önkormány-
zat előtt álló tervek megvalósításáról is nyíltan beszélt.  A 
könnyebb műfaj kedvelőinek a farsangi időszakban in-
tézményeinkben zajló mulatságokról, bálról, kiállításról 
képes beszámolót készítettünk, programajánlónkból meg-
tudhatják, milyen rendezvényekkel várják önöket oktatási, 
nevelési és kulturális intézményeink ebben a hónapban. 
Köszönjük, hogy olvasóink voltak, és reméljük 2015-ben 
is kitartanak mellettünk!

                A lap szerkesztősége



Mikepércsi Tükör

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az 2015-ös költségvetésre a megfontolt építkezés lesz jellemző

Interjú Tímár Zoltán polgármesterrel

Az év első hónapjai mindig a költségvetés elkészítésével telnek, a terve-
ket összhangba kell hozni a források, bevételek várható nagyságával. 
Mikepércsen is ez a szokásos pénzügyi tervezés zajlik éppen, miközben 
pályázatok készülnek, vannak befejezés, valamint előkészítés alatt álló 
projektek. Ezekről a teendőkről kérdeztük Mikepércs polgármesterét, 
Tímár Zoltánt.

Hamarosan elfogadják Mikepércs 2015-ös költségvetését. Hogyan 
jellemezhető, miben tér el a korábbi évek költségvetésétől?

Legalább két dologban biztosan eltér a korábbi költségvetésektől az idei. Az 
egyik az az örömteli tény, hogy adósság, hitelállomány nélkül indulhatunk 
neki ennek az évnek, hiszen a szocialista kormányok 8 éve alatt, az alulfinan-
szírozás okán felgyülemlett főként működési hitelt a Fidesz Kormány átvál-
lalta az önkormányzatoktól, csúnya szóval konszolidálta, így teremtve sokkal 
kedvezőbb helyzetet az idei tervezéshez.  Ebben az évben már hitelfelvétel 
nélkül tervezhető a költségvetési év, amit reméljük az év során gondos 
gazdálkodással tartani is lehet. A másik eltérés a korábbi évektől, hogy a 

Kormány hozzákezdett a szociális rendszer átalakításához, amelyen belül a szociális segélyezésben döntéshozóként, 
vagy éppen csak végrehajtóként eddig a helyi önkormányzatok is fontos szerephez jutottak. Ez a segélyezési rendszer vál-
tozik ez év márciusától, így lesz olyan támogatás, ami átkerül a járásokhoz, és lesz, amit továbbra is tőlünk kell igényelni. 
A Kormány kötelezte az önkormányzatokat, hogy alkossák meg saját szociális rendeleteiket, döntsenek a náluk maradó 
támogatási formák sorsáról. Mikepércs képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és megállapította a maradó, a 
megszűnő vagy éppen átalakuló támogatási formákat. (Lásd írásunkat a lap 7. oldalán. szerk.) Mindezt a költségvetés 
függvényében tette, hiszen lényeges körülmény, hogy a helyi szinten maradó, a helyi szociális rendelettel szabályozott 
segélyezés pénzügyi forrása már nem az államtól érkezik, hanem teljes mértékben az önkormányzatot terheli, azt a maga 
által kitermelt forrásból, adókból stb. kell biztosítania. Ez természetesen nehéz helyzet elé állítja a forráshiányos, kevés 
adóbevételből gazdálkodó önkormányzatokat, így Mikepércset is. Ennek ellenére azt gondolom, hogy az új szociális tá-
mogatási rend bár átalakul, mégis biztonsággal finanszírozható, nem marad senki ellátás nélkül.  E két körülmény, a hitel-
mentesség és a szociális segélyezési rend átalakulása jelentős mértékben hat tehát az idei költségvetés alakulására, amely 
költségvetést nyugodt szívvel jellemezhetjük a megfontolt építkezés költségvetésének.   

Kifejtené pontosan ez mit is takar?

Az idei költségvetés komoly hangsúlyt fektet az intézményeink, az önkormányzat biztonságos működtetésére, a leszakadó 
családok támogatására, miközben saját forrás, illetve uniós forrás bevonásával törekszik biztosítani a település igény szerinti 
fejlődését, fenntartva e fejlődés dinamikáját. Ebben az évben már konkrét pályázatok formájában indul az új 7 éves uniós 
pénzügyi ciklus, melynek forrásaira igényt tart Mikepércs is. E források igénybevételével még előttünk álló feladat az új 
településrész csatornázása, a még földes utcák aszfaltozása, az iskola bővítése, új polgármesteri hivatal építése, az ipari park 
fejlesztése, munkahelyteremtő vállalkozások indítása, csak hogy a legfontosabbakat említsük.

Beszéljünk a már futó beruházásokról. Bár még hivatalosan nem adták át, de már rengetegen használják a Mikepércs-
Debrecen között épülő bicikliutat. Láthatóan nincs teljesen kész. Mikorra várható a befejezése? 

A bicikliút tervezett útvonalán belül több olyan gázfogadó csatlakozás is van, amely miatt addig nem lehetett egyes szakaszo-
kat leaszfaltozni, amíg a gázművek azokat ki nem iktatta a rendszerből. Ez a tél folyamán megtörtént, a beruházó jelenleg 
arra vár, hogy tartósan 5 fok fölé emelkedjen a hőmérséklet, hiszen ekkor kezdenek dolgozni a keverő üzemek, ekkortól lehet 
aszfaltozni. Ez az uniós forrásból épülő szakaszra vonatkozik, Mikepércs belterületi határáig. A belterületi szakaszt nem az 
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unió finanszírozza, annak a megépítését a mikepércsi önkormányzat vállalta. A megépítése a tavaszi időszakban a köz-
munkaprogram segítségével indul. Az uniós és az önkormányzati finanszírozású részek megépülésével lesz teljes a projekt, 
ami után reméljük emlékezetes átadó ünnepségen vehetik birtokukba a Mikepércsiek ezt az új közlekedési, sőt sportolási 
lehetőséget.

Többször írtunk már a Mikepércsi Tükörben is az Orosz István utca uniós forrásból történő átépítéséről is. Hol tart a 
projekt előkészítése, mikor várható az első kapavágás, mire készüljenek az ott élők?

Egy sikertelen közbeszerzést követően, amit azért kellett eredménytelennek nyilvánítani, mert jóval magasabb aján-
latok érkeztek a megvalósításra, mint a rendelkezésre álló összeg, új közbeszerzést kellett indítani, ami a napokban 
sikeresen lezárult.  Az elmúlt hetek nem voltak stresszmentesek, mert bár az előző közbeszerzéshez képest kedvezőbb 
ajánlatok születtek, de a legjobb ajánlat továbbra is magasabb összegű volt, mint amennyit az uniós pályázat megítélt 
a számunkra, így a hiányzó 40 millió forintot pár hét alatt kellett megigényelni a Kormánytól, ami nem jelentett au-
tomatizmust, alaposan meg kellett indokolni, hogy miért van szükség ilyen magas összegű kiegészítésre.  A sikeres 
lobbi tevékenységnek köszönhetően, pár nappal a közbeszerzési eljárás lezárása előtt egy tárcaközi bizottság döntött a 
projekt sorsáról, megítélve a kiegészítést. Így minden akadály elhárult a beruházás megvalósítása elől, melyet a STRABAG 
nyert meg. A kivitelezés munkálatai az időjárás függvényében kezdődnek, amelyről természetesen folyamatosan tájékoztatjuk 
a mikepércsieket, hiszen a megvalósítás elég sok kellemetlenséggel fog járni, gondolok itt a lezárásokra, vagy akár az áram, 
internet stb. ideiglenes lekapcsolására. De reményeink szerint a végeredmény kárpótolni fogja a Mikepércsen élőket, hiszen a 
Főterünkhöz hasonló átalakulás várható. 

Említette a Közmunka programot, ami ezek szerint folytatódik a településen, de úgy tudom, egyéb foglalkoztatást 
segítő program is indul, amit eddig nem vehettünk igénybe.

Igen, mindkét hír igaz. AKözmunka program a már megszokott keretek között tavasszal is folytatódik. Várhatóan először 
60 embernek nyújthatunk megélhetést, de már jeleztük az igényt még több fő foglalkoztatására, ami jelenleg elbírálás 
alatt van. Ezt egészíti majd ki a Startmunka programban való mikepércsi részvétel, amire eddig Debrecen közelsége, és 
a kedvező statisztikai mutatóink miatt nem kaptunk lehetőséget. Az elmúlt években többször, széles körben jeleztem 
igényünket a programban való részvételre, melynek következményeként módosították azokat a jogszabályokat, melyek 
ezt végül lehetővé tették. 

Miben különbözik a Startmunka a Közmunkától? 

A látványos különbség abban van, hogy a Startmunkán belül támogatott projekteken keresztül eszközbeszerzésre, szerszámok, 
gépek beszerzésére, nyersanyag, alapanyag beszerzésre, akár a működéshez szükséges telek, épület vásárlásra is lehetőség van, 
mellyel hosszabb távon tud munkahelyet biztosítani az Önkormányzat az itt élők számára. Ez a program tartósan javítja az 
Önkormányzat munkahelyteremtő képességét, ami kedvező folyamatokat indíthat el a településen. A pályázatukban jelenleg 
80 fő foglalkoztatása szerepel, de döntés még nem született. 

Láthatóan van bőven elvégzendő feladata az önkormányzatnak, miközben a polgármesteri hivatal struktúrája is 
folyamatosan átalakul, sőt új jegyzője, és főállású alpolgármestere is van a településnek. Gondolom, az átszervezés 
alatt végzett munka eléggé megterhelő lehet mindenki számára.

Természetesen megterhelő, de a feladatok mennyisége már évek óta nem csökken, kollégáimmal hozzá vagyunk szokva a 
sokrétű, kemény munkához, erre szerződtünk, ezt vállaltuk. Bár akkor én is elgondolkodtam egy pillanatra a jövőn, amikor 
néhány hete a Startmunka program mikepércsi pályázatát még éjfélkor is írtuk, a fél Hivatal bent dolgozott, hogy aznap 
beadható legyen.

Hogy az „újakról” is beszéljünk, Karácsony Antal alpolgármester úr szakmai tudása és teherbírása nagy segítség. Számos olyan 
beruházás zajlik, vagy indul a jövőben, amiben számítunk a szakértelmére. Dr. Vántus Tamás, Mikepércs új jegyzője fiatal 
lendületével, alaposságával, kiváló ötleteivel, közvetlen, megnyerő vezetői stílusával biztos alapot tud teremteni a sikeres közös 
munkának Mikepércs fejlődéséért, a Mikepércsiek boldogulásáért! Ilyen csapattal egy polgármester sem aggódna… 
                   Vass Lajos
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Munkába állt a település új jegyzője

A jegyzői munkakör igen széleskörű és összetett, a 
hivatalvezető feladatkörébe tartozik többek között a pol-
gármester, illetve a képviselő-testület munkájának szakmai 
előkészítése, segítése, a polgármesteri hivatal vezetése, az 
önkormányzat működésével kapcsolatos államigazgatási 
és önkormányzati feladatok ellátása. Dr. Vántus Tamást a 
település nemrég kinevezett jegyzőjét kérdeztük.

- Milyen szakmai életutat járt be a jegyzői pozíció betöltéséig? 
- A mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban érettségiztem 
2004-ben, majd a Debreceni Egyetem jogi karán folytatattam 
tanulmányaimat, ahol 2009-ben szereztem jogi diplomát cum 
laude minősítéssel. Még ebben az évben sikerült elhelyezked-
nem Budapesten a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hatóság 
Jogi Igazgatóságán, ahol jogi előadó munkakörben törvényes-

ségi felügyeleti feladatok mellett, a hatóság peres képviseletében működtem közre főként közigazgatási és munkaügyi perek-
ben. 2011 januárjában kerültem a Mikepércsi Polgármesteri Hivatalba, ahol kezdetben a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályának 
munkatársaként, majd vezetőjeként tevékenykedtem, ezzel párhuzamosan szakjogász másoddiplomát szereztem. A hivatalnál 
töltött éveim során, munkakörömből fakadóan megismertem az önkormányzati igazgatás valamennyi területét, közreműködtem 
minden olyan feladat elvégzésében, amely klasszikusan a jegyző munkakörébe tartozik. Amikor tavaly decemberben Polgármester 
Úr felkért a jegyzői feladatok ellátására nagy örömmel mondtam igent ezen megtisztelő és egyben felelősségteljes feladatra.   

- Milyen tervei, elképzelései vannak a Polgármesteri Hivatal működését érintően?
- Kinevezésemet követően Polgármester Úr támogatásával azonnal megkezdtem azon belső átalakítások elvégzését, amelyek 
eredményeképpen egy hatékonyabban működő, a Mikepércsi Polgárok igényeit mind jobban kielégítő, olyan hivatali struk-
túra alakítható ki, amelyet nagyfokú szakmaiság és összefogás jellemez. A hivatali átalakítást az eredményesebb működésre 
törekvés mellett azon jogszabályváltozások is indokolták, melyek a szociális feladat és hatáskörök egy részét március 1-től a 
járási hivatal hatáskörébe helyezték át. A hatáskörelvonás eredményeként, több hivatali dolgozó munkaköre is megváltozik, a 
feladatátrendeződés miatt megkezdődött az érintett hivatali dolgozók átképzése, illetve továbbképzése. Fontos, hogy a hivatal 
mindenkor eredményesen meg tudjon felelni a működésével szemben támasztott szakmai elvárásoknak.

- Mit gondol, melyek azok a területek, amelyek azonnali beavatkozást igényelnek?
- Elsődleges feladatomnak tekintem a helyi társadalmi viszonyokat rendező, ezáltal a lakosság széles körét érintő helyi önkormány-
zati rendeletek törvényességi és szakmai felülvizsgálatát. Az utóbbi években tapasztalható jogalkotási dömping azt eredményezte, 
hogy az önkormányzat rendeletei elavulttá váltak, sok esetben a helyi szabályozás megismétli a magasabb szintű jogszabályok 
rendelkezéseit, vagy adott esetben ellentmondásba keveredik azokkal.  Várhatóan már az év első felében sor kerül valamennyi 
rendelet felülvizsgálatára, a korábban szabályozni elmulasztott területeken a helyi szabályozás hiánypótló megalkotására. A 
rendeletek a jövőben, a nyilvánosság követelményének való fokozottabb megfelelés érdekében, elfogadást követően közzété-
telre kerülnek a Nemzeti Jogszabálytár elektronikus felületén túlmenően községünk honlapján is, így a polgárok közvetlenül 
értesülhetnek az őket érintő legfontosabb rendelkezésekről. 
A rendeletalkotási feladatok mellett, párhuzamosan kerül sor az önkormányzat működését, az önkormányzat és intézményei 
kapcsolatrendszerét rendező belső szabályzatok felülvizsgálatára. Terveim között szerepel az önkormányzat feladat és hatáskörébe 
tartozó eljárásokhoz kötődő formanyomtatványok honlapon történő elérhetővé tétele, a Polgármesteri Hivatal heti egyszeri nyúj-
tott, ügyeleti nyitva tartásának megvalósítása, megteremtve ezáltal az ügyfélbarát hatósági ügyintézés alapjait.  

- Hogyan tekint az ön előtt álló feladatokra?
- Elhivatottan, Eötvös József szavaival élve, a vas maga sem állhat ellen az időnek, s ilyen az ember. Ha munkára használják, el-
kopik, ha a földön hever, a rozsda emészti meg. Jobb százszor elkopni, mint elrozsdásodni.
                            Dienes Zoltán
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Átalakul a szociális ellátórendszer

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakult. Az állami felelősségvállalás kere-
tében, 2015. március 01-től az aktív korúak ellátásának megállapítása és folyósítása az önkormányzattól átkerült a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala (4130 Derecske, Köztársaság u. 126.) hatáskörébe. Az ügyintézés folyamatossága, valamint 
az átállás elősegítése érdekében, az ellátás megállapítására irányuló kérelem nyomtatvány az önkormányzatnál továbbra is átvehető, 
illetve a kitöltött nyomtatvány leadható, amelyet az önkormányzat munkatársai továbbítanak a hatáskörrel rendelkező járási hivatalnak.
További lényeges változás, hogy a szociális törvény módosítása következtében 2015 március 1-től nem lehet lakásfenntartási 
támogatást és méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó jogosultságot megállapítani. 
A segítségre szorulók a jövőben is két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: az önkormányzattól, illetve a járási hivataltól. 
A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők az alábbiak szerint:
Az állam által nyújtandó, 2015 március 1-től a járási hivatal által 
biztosított ellátások a következők:

Az önkormányzat által nyújtható helyi szociális támogatások neve 
a jövőben egységesen települési támogatásra változik, amelyek az 
alábbi ellátásokra terjednek ki:

a) időskorúak járadéka, a) gyógyszertámogatás
b) ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű, kiemelt ápolás díj), b) temetési támogatás

c) közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
d) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, d) tanulmányi támogatás
e) aktív korúak ellátása e) rendkívüli települési támogatás

f) kamatmentes kölcsön
g) mikuláscsomag
h) karácsonyi élelmiszercsomag

Az újonnan megállapított települési ellátási formákról, a jogosultsági feltételekről szóló helyi önkormányzati rendelet az önkormányzat 
hirdetőtábláján, valamint a www.mikepercs.hu honlapon hozzáférhető. A szociális ellátásokat érintő változásokról a Polgármesteri Hi-
vatal Szociális  Osztályán dolgozó munkatársak nyújtanak további felvilágosítást személyesen vagy a 0652/398-101-es telefonszámon.

Települési támogatás tájékoztató I. rész

A szociális ellátórendszer átalakulásának apropóján információs cikksorozat indul útjára, amelynek keretében a könnyebb 
tájékozódás és eligazodás érdekében, bemutatásra kerülnek az önkormányzat által nyújtható települési támogatások fajtái, va-
lamint igénybevételük feltételei. E havi számunkban a gyógyszertámogatás és a temetési támogatás kerül bemutatásra.

1. Gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás annak a nagykorú kérelmezőnek állapítható meg, aki nem jogosult közgyógyellátásra és a vényköteles 
havi rendszeres gyógyító ellátás költsége (a továbbiakban: gyógyszerköltség), eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének (2015. január 1-től 28.500.-Ft) 20 %-át és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A vényköteles gyógyszerek szükségességét a háziorvos, annak költségét a gyógyszerész igazolja, amely igazolások bemutatása az ellátás 
biztosításának feltétele. A gyógyszertámogatásról szóló döntés meghozatala a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik, amely hat havi 
időtartamra jogosult az ellátást megállapítani.

A havi rendszeres gyógyszertámogatás összege, ha a gyógyszerköltség a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25-50 %-a 
között van 2000 Ft, ha a gyógyszerköltség a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 50 %-a felett van 3000 Ft.

2. Temetési támogatás

A temetési költségek viseléséhez biztosított anyagi hozzájárulás. Temetési támogatás azon kérelmezőnek nyújtható, aki a 
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén 350%-át.
A támogatást a temetési számla kiállításától számított 3 hónapon belül benyújtott kérelem alapján lehet megállapítani, összege 
az évente megállapított helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a, ezer forintra kerekítve. A támogatásról szóló 
döntés meghozatala a polgármester hatáskörébe tartozik.
A támogatások igénybevételének kezdeményezéséhez szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban átvehető. Következő 
számunkban a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a tanulmányi támogatás szabályainak ismertetésével folytatjuk.

                                                                                                                                                                                                                Vida Gáborné
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Első alkalommal indul Startmunka mintaprogram Mikepércsen

Mikepércs a Debreceni Kistérség részeként Debrecen gazdasági, infrastrukturális, foglakoztatási stb. súlya miatt nem kerülhetett 
be a kedvezményezett kistérségi települések közé, emiatt éveken keresztül nem vehetett részt a különböző kistérségi Startmunka 
mintaprogramokban. Tímár Zoltán, Mikepércs polgármestere erről a több területen is érezhető hátrányról számtalan alkalom-
mal, minden lehetséges fórumon tájékoztatta a döntéshozókat, a jogszabályalkotókat. Idén januárra történt meg a jogszabályi 
környezet olyan átalakítása, amely megnyitotta a településünk előtt a mintaprogram indítási lehetőséget. Az önkormányzat a 
Belügyminisztérium által kiírt pályázati felhívás keretében 4 mintaprogram támogatására nyújtott be kérelmet. A programok 
kiválasztása és összeállítása során elsődleges szempont volt az elmúlt években a hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 
megvalósított értékteremtő munka továbbfejlesztése, bővítése, az önellátó mintatevékenységek alapjainak lefektetése. 

A mezőgazdasági mintaprogramban a szabadföldi és fóliasátras növénytermesztés révén az önkormányzat konyhájának 
szélesebb körű zöldségellátása valósulhat meg. A helyi sajátosságokon alapuló programelem keretében az elmúlt években 
folytatott betonelemgyártási tevékenység gyártási feltételeinek önkormányzati ingatlanon történő megteremtése valósul-
hat meg, a település közterületein felhasználható különféle betonidomok gyártására kerülhet sor. A bio és megújuló ener-
giaforrás mintaprogramban az energianövény termesztés mellett, az önkormányzat intézményeinek biomassza fűtéséhez 
szükséges szalmabála gyűjtés valósulhat meg. A negyedik mintaprogram keretében a település járdáinak, útszakaszainak 
állagjavító karbantartása, valamint kátyúzás történik.

A március közepén induló mintaprogramok 80 fő 8 órás foglalkoztatását biztosítják tizenegy hónapon keresztül, hosszabb távú, 
kiszámítható megélhetést biztosítva a legrászorulóbb mikepércsi családoknak. A mintaprogramok által elért eredmények további 
bővítése a későbbi ráépülő programokkal biztosított, amely révén az értékteremtő munka mellett, a tartósan munkanélküli la-
kosság egy része sikeresen visszavezethető a munka világába.
                 Dr. Vántus Tamás

Tájékoztatás a települési adó bevallásának és megfizetésének szabályairól

Az önkormányzat képviselő-testülete tavaly novemberben hozott döntése értelmében, 2015. január 01. napi hatállyal - az adóterheket az 
adóalanyok teherviselő képessége figyelembe vételével megállapító - települési adó bevezetéséről határozott. A lépésre az önkormány-
zatok központi finanszírozásának jelentős változása miatt volt szükség, a kiesett bevétel ezzel az új adónemmel részben pótolható. A 
rendelet értelmében adóköteles az önkormányzat közigazgatási területén lévő, valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilván-
tartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület (a továbbiakban együtt: termőföld) művelési 
ágban van nyilvántartva.
Az adó megfizetésére azon személy köteles, aki a termőföld vonatkozásában az év első napján az ingatlan-nyilvántartásban 
tulajdonosként van bejegyezve. Állami tulajdonban álló termőföldek esetében, az adó megfizetésére a földhasználó köteles. 
Az adó mértéke 10.000.-Ft/ha/év, amely részben a földterületek után kapott területalapú támogatás, részben a Mikepércsen 
jellemző magas termőföld bérleti díjak figyelembe vételével került meghatározásra. Mentesül az adó alól, akinek az adott évre 
fizetendő települési adója nem éri el az 10.000 Ft/év összeget. 
Az adót első ízben a 2015. adóévben, 2015. március 31-ig kell az adóalanynak bevallania és 2015. április 30-ig kell megfizetnie. 
Az adó bevallásához szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve az önkormányzat honlapjáról letölthető. 
Figyelemmel a bevallási határidő leteltének közeledtére, az önkormányzat kéri az érintett adóalanyokat, hogy bevallásukat időben 
szíveskedjenek benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.   
                    Dr. Vántus Tamás
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Az Orosz István utcai, volt orvosi rendelő helyén nyithat meg 
a település új patikája

Kunné dr. Pető Ilona gyógyszerész asszony halálával bezárt a település egyetlen közfor-
galmú gyógyszertára. A gyógyszertár működési engedélyének visszavonására, majd az 
új gyógyszerész kiválasztására irányuló pályázat kiírására csupán a jogszabályi feltételek 
teljesülését és a törvényes határidők elteltét követően kerülhetett sor, amely közel 6 hó-
napot vett igénybe. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által 2014. június 24. napján kiírt, 
közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázati felhívásra 4 gyógyszerész nyúj-
tott be pályázatot.

A közelmúltban lezárult pályázati eljárás eredményeképpen - a legkedvezőbb feltétele-
ket biztosító - Dr. Szepesi Csilla gyógyszerész kapott gyógyszertár-létesítési engedélyt, 
jogot szerezvén ezáltal az új mikepércsi patika megnyitására. A gyógyszertár leendő 
működtetőjének az Orosz István utca 12. szám alatti volt orvosi rendelő épületében 
betegforgalom lebonyolítására, illetve gyógyszerkiadásra szolgáló helyiségen kívül, 
laboratóriumot, raktárat, valamint adminisztrációs, ügyeleti és szociális célra szolgáló 
helyiségeket kell kialakítania.
A nyitásig tartó időszak vonatkozásában - az átmeneti ellátás megszervezése 
érdekében - a háziorvosok által működtethető kézigyógyszertár létesítésének 
lehetősége kapcsán azonban megállapításra került, hogy az Egészségközpontban 
nem biztosíthatóak a gyógyszerek tárolásának, kezelésének, valamint kiadásának 
jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételei. Valamint az engedélyez-
tetési eljárás annyi időt venne igénybe, amennyi idő alatt a gyógyszertár is elkészül, 
így a kézigyógyszertár kialakítása hathatós segítséget nem jelentene a mikepércsiek 
számára.

Dr. Szepesi Csilla gyógyszerész arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 
gyógyszertár kialakítása feszített tempóban halad, hiszen a hosszú ideje fennálló 
gyógyszerellátási probléma mielőbbi megoldása kiemelt közösségi érdek.  
           
                     Dr. Vántus Tamás

A Tisza István utca szilárd burkolattal való ellátása

Mikepércs Község Önkormányzata zöldmezős beruházásaként 
felépülhetett településünk új óvodája és bölcsődéje, mely épületek 
megközelíthetősége azonban, főleg az esős időszakban joggal okoz gon-
dot az autóval közlekedő családoknak. Az utca simítása, gréderezése 
jelentős összegeket emészt fel, hiszen egy alkalom 800 ezer forintjába 
kerül az Önkormányzatnak. Ezt a tevékenységet pedig számtalanszor kel-
lene ismételni, amire a szűkös anyagi források miatt alig van lehetőség. 
Az Önkormányzat folyamatosan figyeli a lehetőségeket, de sajnos eddig 
pályázat hiányában nem tudott forráshoz jutni. Az új uniós pénzügyi cik-
lus reményt ad arra, hogy lesz pénz utak aszfaltozására is, sajnos azonban 

nem ismert, hogy ez a 7 éves cikluson belül mikor következik be. A mielőbbi megoldás érdekében, az Önkormányzat kidolgozta az 
átmeneti megoldást jelentő martaszfalt alkalmazásának módját, amit az időjárás függvényében meg is valósít a nyári időszakban. Ad-
dig az ott közlekedők szíves türelmét kérjük!
                 
              

Karácsony Antal
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Az M35-ös autópálya nyomvonala miatt módosítani szükséges a településrendezési tervet

Az M35-ös autópálya 4. számú főútig tartó szakaszának továbbépítés érdekében a településrendezési terv módosítását Mikepércs 
Község Önkormányzatánál a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban NIF Zrt.) kezdeményezte és finanszírozza.

Községünk településszerkezeti tervét a képviselő-testület 2005-ben (a 133/2005. (XI. 28.) KT. számú határozatával) állapította meg, mely 
az Országos Területrendezési Terv alapján - a Tócó csatorna nyugati részét érintő területek igénybevételével - az autópálya nyomvonalát 
is rögzítette a Hajdúszoboszlói úti külön-szintű közúti csomópont kialakításával.

Az Országos Területrendezési Terv legutóbbi módosítását az Országgyűlés 2013. december 11-én fogadta el, mely 2014. január 
1-én lépett hatályba. A Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési Tervet a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010-
ben fogadta el. Mindkét területrendezési terv szerint az M35-ös autópálya nyomvonala a hatályos településrendezési terven rög-
zítetthez képest módosult.
 
Községünk településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, településrendezési terv) módosításának célja egyrészt a hatályos 
településrendezési terven még csak alternatív nyomvonalként jelölt M35-ös autópálya nyomvonalának végleges, jogerős környezetvé-
delmi engedélynek megfelelő feltüntetése, és az autópálya és járulékos létesítményeinek szabályozási tervre történő felvezetése. 

A módosítás szerinti autópálya nyomvonal - a korábbi nyomvonalhoz képest több nyomvonal környezeti, természeti értékek 
vizsgálata és értékelése alapján - jóval nyugatabbra, jó minőségű szántó területek igénybevételével került kijelölésre.
A Hajdúszoboszló felé vezető út felüljáróval történő átvezetésével, valamint kiszolgáló utak megvalósításával a mezőgazdasági 
területek jól megközelíthetőek lesznek.
A szabályozási terv a közlekedési területek kisajátításához szükséges részletességgel szabályozza az autópálya, a felüljáró, 
pihenőhely, a vadátjáró és kiszolgáló útszakaszok területeit.
A terven feltüntetésre kerülnek az előírás szerinti védőtávolságok, mely autópálya esetén az autópálya tengelyétől mért 100 - 100 méter.
Községünk településrendezési eszközeinek módosítására képviselő-testületünk Palotás Lajos településtervező urat, az ezzel 
kapcsolatos egyeztetések lebonyolítására Nagyhajú Attila főépítész urakat bízta meg. 

          

Az M35-ös autópálya új nyomvonala 

Az új nyomvonal településünk közigazgatási területének külterületi részén a belterülettől távolabbra halad. A Hajdúszoboszlóra 
vezető földutat külön szintű csomópontban fogja keresztezni, amelytől nem messze egy vadátjáró is épül. A mikepércsiek számára 
az autópályára történő felhajtást a Gugyori tanyánál a 47 sz. főútba becsatlakozó repülőtéri bekötő út biztosítja majd. 

                  Karácsony Antal
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Áprilistól a Debreceni Vízmű Zrt. veszi át a település ivóvíz-
közműveinek üzemeltetését

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlése tavaly  ősszel kimondta 
a társaság 2015. május 31. napjával történő megszűnését, illetve kezdeményezte a 
közműszolgáltatásra jogosító üzemeltetési engedélye visszavonását. Önkormányzatunk 
az új ivóvízközmű szolgáltató mielőbbi kiválasztása, valamint a szolgáltatás hosszú távú 
működési és működtetési feltételeinek biztosítása érdekében azonnali egyeztetést kez-
deményezett a szolgáltatási terület átvételében érdekelt víziközmű szolgáltatókkal.

Az ellátási terület átvételére a debreceni önkormányzat tulajdonában álló Debreceni Vízmű Zrt, valamint az állami tulajdonban álló Tisza-
menti Regionális Vízművek Zrt. tett ajánlatot. Az önkormányzat a legkedvezőbb feltételeket biztosító - szennyvízközmű üzemeltetést is el-
látó – Debreceni Vízmű Zrt-vel történő szerződéskötés mellett döntött, amelynek eredményeképpen megmaradt a korábbi egy üzemeltetős 
rendszer, a jövőben is azonos szolgáltató láthatja el a településen a közműves ivóvízellátást és a közműves szennyvízszolgáltatást. Tímár 
Zoltán polgármester úr az üzemeltetési feltételek meghatározása érdekében egyeztető tárgyalást folytatott Ányos Józseffel a Debreceni 
Vízmű Zrt. vezérigazgatójával, aki elmondta, hogy a társaság Mikepércs mellett, további 21 megyei településen kívánja - legkésőbb áprilisi 
határidővel – átvenni az üzemeletetést a megszűnő Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-től. A szolgáltatási díjak az üzemeltető 
váltást követően is változatlan szinten maradnak mindaddig, amíg a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletet nem alkot a 
hatósági díjszabásról, amely a jövőre nézve évente felülvizsgálandó hatósági díjakat fog bevezetni. A lakosságot érintő főbb változás, hogy a 
jelenlegi havi számlázás a jövőben kéthavi ütemezésűre változik. A jelenlegi és jövőbeni szolgáltatók az üzemeltető váltás időtartama alatt is 
változatlan minőségben és színvonalon biztosítják a közműves vízellátást a településen, így a Mikepércsi Polgárok továbbra is zavartalanul 
juthatnak hozzá az alapvető közszolgáltatáshoz.
                            Dr. Vántus Tamás
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Az önkormányzat tárgyalást kezdeményezett 
az autóbuszjárat sűrítéséről

2015. február 11-én Tímár Zoltán polgármester úr vezetésével Karácsony Antal 
alpolgármester úr és Dudás Gyöngyike bölcsőde vezető asszony részvételével 
Önkormányzatunk tárgyalásokat folytatatott az Észak-magyarországi Közleke-
dési Központ Zrt. (a volt  Hajdú-Volán ) képviselőivel,  Balogh Gyula személy-
forgalmi vezető úrral és Krötzl Péter menetrendi csoportvezető úrral az Orosz 
István úti buszfordulóig közlekedő autóbuszjárat délutáni időszakban történő 
sűrítéséről.
A lakosság igényét a 2014 novemberében összegyűlt aláírások is alátámasztják, 

amellyel közel négyszáz Mikepércsi Polgár támogatta a szándékot.  Mikepércs fejlődése, az új településrészek elérhetősége és az itt 
épült bölcsőde és óvoda tömegközlekedési eszközzel történő megközelíthetősége szintén indokolja a sűrítést.

Az önkormányzat  17:15 és 18:15 órás buszjáratok indítását kezdeményezte, valamint kérte, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, 
hogy hétvégenként a Mikepércsen áthaladó járatok közül 2-3 járat délelőtt és délután is forduljon be az Orosz István úti buszfordulóhoz.
A Közlekedési Központ tájékoztatása szerint, egy-egy új járat indítását hosszas gazdaságossági és kapacitás vizsgálatnak kell megelőznie, 
amelynek első lépéseit az önkormányzat levelének kézhezvétele után már el is végezték. Ennek ellenére jó 3-4 hónap szükséges ahhoz, hogy 
miden szükséges lépés megtörténjen. 
A délutáni járatokon utasforgalmi vizsgálatokat tartottak, amelynek adatai alapján kiderült, hogy lenne igény hétköznapokon az új jára-
tok indítására. Következő lépésként megvizsgálták, hogy szállító járműkapacitással rendelkeznek-e az az új járatok indításához. Nagy örö-
münkre azzal a jó hírrel tudtak szolgálni, hogy autóbusz flottájuk lehetőséget biztosít a kérés teljesítésére. 
Sajnos azonban még további lépésekre van szükség ahhoz, hogy a társaság felügyeleti szerve engedélyt adjon a járat indítására. Úgynevezett 
kikérdezéses forgalomvizsgálatra van szükség, amelyet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Regionális Forgalomszervezési 
Irodájának munkatársai végeznek majd el. Ennek során a Mikepércsen leszálló és felszálló utasokat kérdezőbiztosok fogják kikérdezni arról, 
hogy igénylik-e az új járatokat. 
Polgármester úr felajánlotta Önkormányzatunk segítségét a kikérdezéses forgalomvizsgálat lebonyolításában azon megfontolásból, hogy 
hatékonyabban érvényesíthető legyen a kérdőívek kitöltése során a mikepércsi emberek igénye. 
Arra kérünk minden Mikepércsi Polgárt, hogy amennyiben találkozik utazása során a kérdezőbiztosokkal érveljen az új járatok 
indítása mellett!
                         Karácsony Antal
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Településünkön megkezdődött a belterületi utak közlekedés-
biztonsági felülvizsgálata

Felhasználva azt a tapasztalatot, amelyet Karácsony Antal alpolgármester úr 
a Magyar Közút Nzrt.-nél megszerzett, Tímár Zoltán polgármester úr kezde-
ményezte településünk útjainak forgalombiztonsági felülvizsgálatát, amit a la-
kosságszám folyamatos növekedése és az egyre növekvő gépjárműforgalom is 
indokolttá tett.
Jogszabály szerint a közút forgalmi rendjének kialakítását a forgalmi körülmé-
nyek vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább 5 éven-
ként az Önkormányzatnak felül kell vizsgálni.

Az Orosz István utcai fejlesztéssel a csatlakozó utcák felülvizsgálata is megtör-
ténik.  Év végéig minden mikepércsi utca felülvizsgálatra kerül és az Önkor-
mányzat a teherbíró képességének megfelelően a szükséges intézkedéseket 
megteszi.

A Nagyváradi utca és a Tisza István utca felülvizsgálata már megtörtént, és a 
feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek.

A Nagyváradi utcán:

- a Hunyadi János utcára kihelyezett „elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla cseréje
- a József Attila utcára kihelyezett „elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla cseréje
- az úttesten haladó gyermekek védelme érdekében a jobb oldalról hiányzó „gyermekek” veszélyt jelző tábla pótlása, a baloldalon 
lévő kopott „gyermekek” veszélyt jelző táblát cseréje
- mindkét irányból „20 km/h sebességkorlátozás” tilalmi jelzőtábla kihelyezése
- a baloldalon csatlakozó Szél utcán kihelyezett „elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla áthelyezése az azt takaró növényzet elé
- a baloldalon csatlakozó Kossuth utca jobbra kanyarodó sávjába kihelyezett „elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla oszlopának igazí-
tása
- a Nagyváradi és Kossuth utca kereszteződésében a forgalmi viszonyok tisztázása érdekében „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla 
kihelyezése
- a Kossuth utca e szakaszán kihelyezett „veszélyes útkanyarulat balra” jelzőtábla cseréje
- a Nagyváradi utcába az Újszőlőskert felől becsalakozó útszakaszt alárendelése a Nagyváradi utca forgalmának. A csatlakozás előtt 
„elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kihelyezése
- a Nagyváradi utca és Szőlőskert utca csatlakozásánál kihelyezett „elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla egyenesbe állítása

A Tisza István utca és a Rózsás utca kereszteződésében a korábban kihelyezett „elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla cseréje „Állj, 
elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblára.
              Vass Lajos

Kondipark építés

A szabadtéri kondipark építése újabb fázisába érkezett. Tavaly az őszi hó-
napokban megtörtént a közösségi ház  épülete  mögötti terület terepren-
dezése és  az aljzat kialakítása. A debreceni példák alapján Bessenyei József 
megtervezte az eszközöket és elhelyezésüket a területen.
A téli hónapokat felhasználva az Önkormányzat megvásárolta az acélcsöve-
ket és a tervek alapján azokat az Önkormányzat dolgozói méretre szabták és 
meghajlították. Február végére az eszközök hegesztése is elkészült. 
Március hónapra már csak a festés, és ahogyan az időjárás engedi a kondi 
eszközök elhelyezése és bebetonozása van hátra.
A beton megszilárdulása után áprilisban fogja átadni az önkormányzat 
Mikepércs kondiparkját, ahol az arra késztetést érző gyerekek, felnőttek  
akár egy kis bemutatót, házi versenyt is tarthatnak.
                   Karácsony Antal
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Vigyázzunk gyermekeinkre! A felelős ebtartás szabályai

Személyesen és községünk Facebook oldalán többen is jelezték az 
önkormányzat felé, hogy az óvoda és a bölcsőde környékén póráz 
nélkül sétáltatott kutyák veszélyt jelentenek az ott gyalogosan 
közlekedő családokra, ezért az önkormányzat fontosnak tartja, 
hogy felhívja a figyelmet a felelős ebtartás szabályaira.

Az ebek tartását több jogi norma is szabályozza, az állatvédel-
mi törvény, valamint a szabálysértési törvény mellett többek 
között a Polgári Törvénykönyv is tartalmaz rendelkezéseket a 
kutyatartás szabályaira. Nem árt tisztában lenni a vonatkozó 
előírásokkal, a szabályok be nem tartása szabálysértési és ál-
latvédelmi bírságfizetési kötelezettséget vonhat maga után. Az 
ebet úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, kielégítse mozgásigényét, 
ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Az állat 
szökésének megakadályozásáról az állattartó gondoskodni köteles.
2013 januárjától a négy hónaposnál idősebb kutyát csak egyedi azonosítóval, úgynevezett elektronikus transzponder-
rel ellátva lehet tartani. A szabályok a betartását a jegyző, és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi.

Körültekintő figyelmet követel az állattartóktól, hogy speciális szabályok vonatkoznak az ebekre, ha azok közterületen 
tartózkodnak. A vonatkozó jogszabályok értelmében, ebet közterületen csak pórázon lehet vezetni, illetve kötelező 
a szájkosár használata, amennyiben az eb jellemzően agresszív magatartása megállapítható. A szabálysértési törvény 
szerint, aki a felügyelete alatt álló kutyát felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetve ott póráz nélkül elengedi, vagy 
kóborolni hagyja szabálysértést követ el. Az állattartó köteles az állat ürülékét a közterületről eltávolítani, ennek el-
mulasztása esetén köztisztasági szabálysértést valósít meg. Ugyancsak közterületre vonatkozó korlátozás, hogy a kutya 
tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen, ha pedig 
az állat kárt okoz, akkor azért a felelősség a gazdáját terheli, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott 
helyzetben általában elvárható. 

A mikepércsi gyermekek biztonsága érdekében a szabályok betartásának fokozott ellenőrzése várható elsősorban az is-
kolai, óvodai és bölcsődei intézmények tágabb környezetében. Az önkormányzat kéri és ösztönzi az eb tulajdonosokat 
az előírások betartására, a felelősségteljes állattartásra, hiszen csupán így biztosítható az ebek által okozott szükségtelen 
zavarások és panaszok minimális szintre történő csökkentése.
Az ebtartás illetve az állattartás szabályaival kapcsolatos hatósági ügyekben további eligazítást a település jegyzője vala-
mint Dr. Ilku Miklós a Derecskei Járási Hivatal hatósági állatorvosa nyújt.
                            Dr. Vántus Tamás 
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Dr. Ilku Miklós
hatósági állatorvos

Telefonszám: 70/376-1149

Derecskei Járási Hivatal
4130 Derecske, Köztársaság út 126.
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Bemutatkozik Dr. Kenéz Gáspár kardiológus, aki a település 1-es körzetének új háziorvosa

Január óta a település 1-es körzetében új háziorvosa van 
Mikepércsnek. 
2015. január 5-én kezdtem el dolgozni Mikepércsen házi-
orvosként, előtte klinikán illetve kórházban gyógyítottam, 
kardiológiai osztályon, tíz évet. A váltás igényét egyrészt az 
a szakmai szempontból megfigyelhető tendencia érlelte meg 
bennem, amely az orvoslás különböző területeinek egyre na-
gyobb mértékű specializálódásának következménye: én ugye 
kardiológus vagyok, a szakterületem különösen specializált 
terület, néha már úgy érezhette az ember, az orvos, hogy a 
beteg személyisége, egyedisége szinte elveszett a szakmai 
munka kihívásainak megfelelni törekvő igyekezet jó szán-
dékú gyógyító tevékenységei között, mögött. Egyedül a 
háziorvoslás az, amiben még talán komplexen át lehet látni 
a beteg környezetét, életének egészét, komplexebb módon 
lehet foglalkozni az egész emberrel, nem csak a betegségé-
nek nézőpontjából. A váltás melletti döntésemnek ez volt az 

egyik része, a másik pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tavalyi letelepedési pályázata, ami nagyon nagy motiváló 
erő volt, illetve igen jó lehetőség lesz továbbra is a Magyarországon maradni, dolgozni, élni vágyó fiatal szakorvosoknak.

Az OEP által kiírt pályázat a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek működésének stabilitását, mondhatni hosszú távú 
újraélesztését hivatott elősegíteni, egyrészt az állás betöltetlenségének idejétől függő nagyságú összeggel támogatva a pályázó 
orvost, másrészről megkövetelve tőle a családorvostan-szakvizsga öt éven belüli letételét, illetve annak felvállalását, hogy 
minimum négy évig a megnyert praxisban fog dolgozni. 
Én személy szerint nem csak négy évben gondolkozom, az első perctől kezdve hosszú távra terveztem az ittlétemet. 
Már az első pillanattól, a pályázat ötletének felbukkanásától Mikepércsben gondolkodtam, ideális volt számomra ez 
a dinamikusan fejlődő kis település. Lassan háromgyerekes családapaként is ideális választásnak tűnik a település, 
gyereknevelés szempontjából is. Feleségemmel két gyermeket nevelünk, harmadik gyermekünk érkezése májusban 
várható. Jómagam is Hajdú-Bihar megyei vagyok, Konyáron születtem, Debrecenben jártam középiskolába, egyetemre, 
a gyökereim a környékhez kötnek. Döntésemet megkönnyítette Mikepércs Debrecenhez való közelsége éppúgy, mint a 
települési önkormányzat támogató „hozzámállása”.

Sok időt fordítottam az életemből arra, hogy kardiológus lehessek, igen sok tanulás van mögöttem,  jelentős tapasz-
talatokat szereztem, amelyeket semmiképpen nem hagyok elveszni, parlagon heverni. A kardiológia szakvizsga meg-
szerzése után szívultrahang irányba köteleződtem el, specializálódtam tovább, 2013-ban szereztem meg a külső (TTE 
vizsgálat) szívultrahangos licencvizsgát. Egyeken jelenleg is működik egy kardiológia-magánrendelés, ahol ezen tudá-
somat kamatoztatom. 
Jelen szakaszban a fő fejlődési irányt a családorvoslástan-szakvizsgára felkészülés, az ezzel kapcsolatos továbbképzések és 
szakképzések, valamint a folyamatos kardiológiai továbbképzés, fejlődés jelentik számomra. Valamint szombatonként az Egri 
Eszterházy Károly Főiskolán oktatok is anatómiát, élettant, sportegészségtant.

Törvény szabályozza azokat a szakképesítéseket, amelyekkel háziorvosi praxisban önállóan lehet dolgozni Magyarországon. A 
kardiológia, amelyből 2012-ben szakvizsgáztam, szerepel ebben a listában. A jövő év végén szakvizsgázom családorvostanból is, 
így nem volt semmi akadálya annak, hogy az első pillanattól kezdve teljes értékű háziorvosa legyek a településnek. 
Felmerülhet a kérdés, háziorvosként nem csak a kardiológiai problémákra fókuszálva látom-e a betegeket. Meglátásom 
szerint erre nem a válasz, de ezt a betegek, illetve az idő majd megítéli. A kardiológiai klinikán, ahol csaknem egy 
évtizedet dolgoztam, tényleg csak kardiológiai betegeim voltak, akiket kezeltem (főleg szívkatéterezés, szívinfarktus, 
szívelégtelenség, pacemakeres betegek). Egerben, a kardiológiai osztályon, ahol másfél évet dolgoztam, valóban sok-
féle beteggel találkoztam, betegséget kezeltem, értékes tapasztalatokat szerezve. A másik megközelítése lehet ennek 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Mikepércs Községi Önkormányzat 
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0035 - „A MUNKA ÉS 
MAGÁNÉLET HARMONIZÁLÁSA MIKEPÉRCSEN”

MUNKA ÉS MAGÁNÉLET! 

Mikepércs Község Önkormányzata európai uniós támogatásból valósítja meg a „Munka és Magánélet harmonizálása Mikepércsen” 
című projektjét. 
Mivel a településen az országos átlagot meghaladó a kisgyermekes családok aránya, az Önkormányzat elkötelezettnek érzi magát, 
hogy a kötelező önkormányzati feladatain túl, további szolgáltatásokkal segítse a helyi családok mindennapjait. 
A projekthez kapcsolódóan weboldalt indítottunk, ahova folyamatosan kerülnek feltöltésre a projekt keretén belül fejlesztett önkor-
mányzati szolgáltatások, illetve a további fejlesztésekkel kapcsolatos lakossági igényfelmérések/kérdőívek. 
Amennyiben Önt érdeklik az Önkormányzatnál kialakítandó rugalmas ügyintézési lehetőségek, a falubusz bővített szolgáltatásai, 
valamint a kisgyermekes családokat érintő szolgáltatásaink fejlesztése, tájékozódjon a projekt honlapján, illetve véleményezze az 
eddigi és tervezett fejlesztéseinket. 
További információk: www.mikepercs.hu – kezdőoldal – Széchenyi2020 link 
            http://rugalmasmikepercs.blogspot.hu
Továbbá lehetőség van hírlevél feliratkozásra, ahol folyamatosan tájékoztatjuk a projekt eredményeiről, a projekt keretén belül 
kialakított szolgáltatásokról, illetve egyénre szabott tanácsadást is kérhet az atipikus foglalkoztatási formákkal kapcsolatban.  
Amennyiben igényelni kívánja hírlevelünket, küldje a „hírlevél” szót a mikepercsitt@gmail.com e-mail címre.

Projektünkkel az Ön lehetőségeit kívánjuk bővíteni!
                          Mikepércs Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
a kérdésnek, hogy a vezető halálok Magyarországon is a cardiovascularis (szív-érrendszeri) betegségek, illetve a belgyó-
gyászati szakma egyik legnagyobb beteganyagot felölelő ága a kardiológia.
A pályázatomat annak ismeretében nyújtottam be, hogy Mikepércsnek új Egészségközpontja van, ám első idelátogatásomkor mégis 
meglepődtem: a tárgyi-személyi feltételek meghaladták még az eleve pozitív előzetes elképzeléseimet, elvárásaimat is.
A településen jelenleg két körzet van, két háziorvos praktizál. A két körzet, a település két családorvosa szervesen összedolgozik. 
Váltásban rendelünk a kollegával, mindig van itt valaki délelőtt és délután is. Nem marad senki ellátatlanul, mindenkit megvizs-
gálunk, körzeti hovatartozásától függetlenül. Én az egyes körzetnek vagyok háziorvosa kardiológusként, a kettes számú körzetet 
Molnár Doktor Úr viszi, aki belgyógyász, gasztro-enterológus. 

Mikepércsen számos lehetőséget látok az egészségügyi ellátás további fejlesztésére, a szolgáltatások bővítésére. Tervezem, hogy 
kardiológiai szakrendelést indítok a településen. Már volt alkalmam megismerkedni Mikepércs önkormányzatának hosszú távú 
terveivel, melyek között az Egészségközpont fejlesztése is hangsúlyosan szerepel. Ebben szintén szeretnék részt venni, akár több 
szinten is. Meglátásom szerint az Egészségközpont adta infrastruktúrális lehetőségek nagy teret biztosítanak a további fejlesz-
tésekre. Bízom benne, hogy rövidesen sikerül bővíteni a helyi műszerparkot, egy ultrahang géppel, mellyel tér kínálkozna ultrahang 
vizsgálatok (radiológia, nőgyógyászat, kardiológia) végzésére. Lehetőséget látok még továbbá urológiai, reumatológiai, sebésze-
ti, érsebészeti, ortopédiai, neurológiai rendelések beindítására is. Meglátásom szerint a debreceni szakrendelések leterheltsége, a 
környező települések lefedettsége az említett szakrendelésekből kellő hátteret tud biztosítani a működéshez, melyből a mikepércsi 
lakosság profitálná a legtöbbet, hiszen ezen vizsgálatokat helyben el lehetne végeztetni.  
Az Egészségközpont olyan infrastrukturális hátteret ad, amelyben nem csak a háziorvosi keretek közötti működésnek, hanem a 
tervezett további fejlődésnek is van tere, méltó környezete. Ha van szándék a tervezett fejlesztések megvalósítására, van humán 
erőforrás, akkor Mikepércs egészségügyi ellátása fényes jövő előtt áll. 
            Dr. Kenéz Gáspár, Dienes Zoltán
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Magyar Kultúra Napja

Kölcsey Ferenc 1823-ban tett pontot a Himnusz végére, mely eseményre 
1989 óta minden évben hivatalosan is megemlékezünk. A Magyar Kultúra 
Napján színvonalas műsor várta az érdeklődőket a Wass Albert Kultúrház-
ban. 

Teltház fogadta Pohly Boglárka színművésznőt, aki magyar dalokból, 
operettekből válogatott csokorral kápráztatta el a közönséget. Bog-
lárka kedves, közvetlen előadásmódja feledhetetlen élményt nyújtott 
a komolyzenei műfajok kedvelőinek.
 
Az általános iskola felső tagozatos diákjainak „Az 1940-es évek a magyar 
irodalomban” című verses összeállítása sokak szemébe csalt könnyeket, 
hiszen Dévényi Mihályné felkészítő tanár vezetésével a tanulók idén a 
II. világháború kegyetlen eseményeit idézték fel. A megemlékezésen el-
hangzottak azon mikepércsi lakosok nevei is, akik a féktelen pusztítás-
ban vesztették életüket. 

A művészeti iskolánk színjátszó csoportja könnyedebb műfajjal készült; 
ők Arany János Bajusz című elbeszélő költeményének dramatikus átdol-
gozását mutatták be. A darabot Deczki Klára Éva állította színpadra. 
           Sápi Ildikó

KULTÚRA
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Karnevál

Nagy Ildikó Gabriella képzőművész és lánya, Nagy Éva iparművész közös kiállítását tekinthették meg az érdeklődők február 13. és 
március 16. között a Wass Albert Közösségi Házban. A rendkívüli kiállítást a vidám karneváli hangulat, a színek kavalkádja ihlette.

Nagy Ildikó Gabriella képzőművésznek „Kép a képben” címmel 12 alkotását tekinthették meg az érdeklődők. Képei születéséről 
azt lehet elárulni, hogy a művésznő egy 150 cm X 90 cm-es absztrakt akril festményének 80 apró részletét ragadta ki, amelyek 
színük, dinamikájuk, formájuk miatt egyediek voltak. Ezeket lefényképezés után felnagyította, amely során további különös 
alkotások jöttek létre. Az eredeti akril képhez semmilyen beavatkozást, eszközt nem használt. Az alapszínek, valamint a fekete 
és fehér színek felhasználásával, azok elfolyatásával „tudatosan véletlen” hatást ért el. Ezt a technikát előszeretettel alkalmazza 
művészterápiáihoz is. A kiállított képek azért is különlegesek, hiszen Nagy Ildikó Gabriella jellemzően olajjal, akrillal, akvarel-
lel készít realisztikus képeket, selyemképeket. 

Nagy Éva autodidakta tervező és iparművész, akinek több kiállítása is volt már szüleivel, testvérével.  Szívesen dolgozik textil-
lel, bőrrel, ez tükröződik a „Karnevál” című kiállítás alkotásain is. A velencei ihletésű álarcok dekorációs célt szolgálnak, amelyek 
kézzel festett és mintázott, kézzel varrt, kasírozott technikával készült alkotások. A gipsz, selyem és bőr alapanyagú díszek közül az 
aranyszínűnek külön érdekessége, hogy élő modell adta az alapját. A kiállított darabok megvásárolhatóak. 

Anya és lánya legközelebb a Pünkösdi kiállításra készül közösen. 
                  Sápi Ildikó

KULTÚRA
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Itt a farsang, áll a bál!

A Hunyadi-bálra néhány nap alatt az összes jegy elfo-
gyott, az iskola tornatermében megrendezett eseményre 
240 vendég érkezett. Az est különlegessége, hogy idén 
először meglepetés tánccal is készültek az intézmény 
pedagógusai. 

A bál fővédnöke, Halász János országgyűlési képviselő 
úr, korábbi kulturális államtitkár megnyitó beszédében 
örömmel üdvözölte a településünkön az elmúlt 12 évben 
történt változásokat, fejlődéseket. Beszédében hang-
súlyozta: igazán nagyszerű dolognak tartja a Mikepércsen 
működő összetartó, aktív közösségek működését, akik 
különféle eseményeken, programokon, bálokon vesznek 
részt. Véleménye szerint egy település nagyon sokféle 
lehet, de akkor az igazi, ha az „otthon” is. És csak akkor 
lehet otthonnak nevezni egy települést, ha az intézmé-
nyei fejlődnek, abban közösségek működnek. Meghívá-
sunknak eleget téve, Dr. Vitányi István országgyűlési 
képviselő úr is megtisztelte jelenlétével a Hunyadi-bált. 
Február 21-én, a Hunyadi-bálra egy kis közös-
ség különböző indíttatásból, mégis egy közös célért 
érkezett. Az iskolát; a Gyermekekért Alapítványt; a 
mikepércsi diákokat támogatni…

A fellépők között elsőként a 2. évfolyamos tanulók léptek 
színpadra, akik vérpezsdítő táncokkal készültek. Őket a 
mikepércsi Csillag Mazsorett Csoport nívós előadása 
követte. A Díva Gyermek Hastánccsoport keleti hangu-
latot idéző műsorszáma után a Kenguru Tánc- sport-
egyesület akrobatikus rock and roll előadását láthatta 
a közönség. A meglepetés záróműsorszámot az iskola 
pedagógusaiból verbuválódott diszkó-tánccsoport adta.

A megjelent vendégek az elmaradhatatlan mike-
pércsi töltött káposzta elfogyasztása után Tele János 
és Dovák Annamária zenéjére táncolhattak hajnalig. 
A mulatságon 101 tombolaajándék várt gazdára, a 
főnyeremény egy tablet volt. A bál bevételéből az alsó 
tagozatos napközis csoportok logikai, készségfejlesztő, 
illetve társasjátékokat kapnak, míg a felső tagozatos 
diákok számára a digitális táblákhoz matematika és 
magyar tananyagok kerülnek beszerzésre.    
             
                     
                                            Sápi Ildikó 
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Aprócskák farsangja 

Vidám hangulatban telt a farsangi délután a Napsugár Bölcsődében. A Huncutka alapítvány biztosította a jó zenét, az arcfestést és a 
kis vonatozást. A tombola nagy sikert aratott, mindenki örült a kisebb és a nagyobb ajándékoknak. A farsangi mulatság végén együtt 
ettük meg a fánkot.

NAPSUGÁR BÖLCSŐDE PROGRAMAJÁNLÓJA

„ Nyílt nap” a Napsugár   Bölcsődében

Szeretettel várunk minden leendő bölcsődés gyermeket és szüleiket 2015. március 20-án, 9.30-tól és  2015. március 27-én  
9.30-tól a Napsugár Bölcsődébe! Helyszíne: Tisza István utca 12. szám. Váltócipőt kérjük hozzanak magukkal.

Március 27-én  15.30-tól Húsvétváró délutánt tartunk a szülőkkel együtt.
Április  03-án  délelőtt Húsvéti tojáskeresés és állatsimogatás a bölcsődés gyermekek részére.
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A Hajdú-Bihari Napló Ünnepváró rajzpályázatán I. helyezést ért el, Tar Gréta és Kecskés Boldizsár, a Napocska csoport óvodásai.  
Gratulálunk a helyezéseikhez!

Februári élmények az óvodában

A hónap elején hüllő kiállítást tekinthettünk meg a Meseerdő 
Óvodában. Mind a 6 csoportnak alkalma volt megismerkedni kí-
gyókkal, gyíkokkal, pókokkal. A bátrabbakról fénykép is készült 
kígyóval a nyakukban, hiszen egzotikus állatokkal csak ritkán ta-
lálkozhatnak. 

Február utolsó két hete a télbúcsúztatás jegyében zajlott óvodánk-
ban. A gyerekek nagy lelkesedéssel készültek a tél elűzésére és a far-
sangi mulatozásra. Jó hangulatot teremtettek ehhez az ovisok ked-
vencei, Tom Peti és Barátai. A gyerekek együtt énekelték velük a már 
ismert dalaikat, és táncra is perdültek. 

A nagycsoportosok kiszebábot készítettek, amit közösen égettünk el 
az udvaron, miközben a tanult verseket, dalokat, mondókákat kán-
tálva hangszerekkel kísértük.

Farsangi maszkabállal zárult ez az időszak. Nagyon készült erre 
gyermek és szülő egyaránt, hiszen ötletesebbeknél ötletesebb jelme-
zeket láthattunk. A szülőknek köszönhetően sok-sok finomság, fagyi 
került az ünnepi asztalra.  A gyerekek a délelőtt folyamán próbára te-
hették magukat a mókás ügyességi játékokban is. Mindenki nagyon 
élvezte a közös felvonulást és mulatságot. Délután mindenki fárad-
tan, de sok szép élménnyel tért haza.
              Rácz Gabriella

21.
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Farsang az iskolában

Az idei farsangot is izgalommal teli várakozás előzte meg iskolánkban. Mind az alsó, mind a felső tagozatos diákok lázasan 
készülődtek a télűző mulatságra, de még a pedagógusok is jelmezt öltöttek e jeles napon! 
Február 6-án délután a 2.a osztályos tanulók mókás dalokkal adták meg az alaphangulatát a farsangnak, ezután a diákok közös tán-
cos felvonuláson tekinthették meg egymás ötletes, vicces és színpompás jelmezeit. Az alsó tagozatosok ezután osztálytermeikben 
folytatták a karnevált, ahol ügyességi vetélkedők, zene és sok-sok finomság várta őket.
A felsősök farsangjára február 13-án délután került sor az intézményben. Először az osztályok közösségei tartottak játékos klubdé-
lutánokat, majd az 5. a osztályosok produkciója következett. 18 órától mindenki nagy örömére, kezdetét vette a sulidiszkó. Az est 
várva várt programja a tombolahúzás volt, ahol minden nyeremény megtalálta szerencsés tulajdonosát. A fődíjat -egy fekete-erdő 
tortát- Tóth Noémi hatodikos tanuló nyerte. 
A kellemesen eltöltött délutánok után a diákok már most tervezik, milyen jelmezbe bújjanak jövőre.
                    Sápi Ildikó 
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A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
márciusi programjai és előzetes az áprilisi programokból

Március 15. Népek tavasza túra a Bükkben
Március 19. Ovisuli 16.30-tól
Március 19. Iskolai szóló táncverseny a Wass Albert Kultúrházban 16.00 órától

Március 20. Aquaticumi kirándulás a Víz világnapja alkalmából
Március 25. Nyílt órák a leendő 1.évfolyamos tanulók szüleinek

8.40-9.25: 1.b
9.40-10.25: 4.a

Március 26. Iskolai szövegértési verseny
Március 27. Húsvéti kézműves foglalkozás a napköziben
Április 01. Hunyadi- nap ( Tanítás nélküli munkanap)
Április 02-07. Tavaszi szünet

Április 08. Tanítási szünet ( nevelőtestületi szakmai nap)

INTÉZMÉNYI HÍREK

Megyei versenyeken elért eredmények 

A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola idegennyelvi versenyén iskolánk tanulói a következő helyezéseket érték el:
Angol nyelvből: 7.évfolyamon 1.helyezett: Almási Ágnes 7.b, 2.helyezett: Dér Emese 7.b, 3.helyezett: Pálóczi Berill 7.b.  
Felkészítő pedagógus: Kovácsné Bíró Annamária, 1-2.évfolyamon különdíj: Lovász Nóra 2.a. Felkészítő pedagógus: Baloghné 
Kovács Judit 
Német nyelvből: 7-8.évfolyamon: 1.helyezett: Gyöngyösi Nikolett 7.b. Felkészítő pedagógus: Szima Gáborné 

A Lotz János országos szövegértési és helyesírási verseny megyei döntőjében Fehér Kincső Napsugár 7.b, VIII.helyezést ért el. 
Felkészítő pedagógus: Dévényi Mihályné 

   Házi versenyeken elért eredmények
Alapműveleti matematika 
verseny

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

1. hely Ilyés Orsolya 5.b Ujhelyi Imre 6.a Fehér Kincső Napsugár 7.b Rózsa Eleonóra 8.a
2. hely Beke Enikő 5.a Pásti Nóra 6.a Kemény Szabina 7.a Rajna Eszter 8.a
3. hely Besenyei Virág 5.b Deczki József 6.a Nagy Ibolya 7.a Szilágyi József 8.a

Szépolvasási verseny 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
1. hely Lovász Nóra 2.a Balla Fruzsina 3.a Kovács Anna 4.a
2. hely Orbán Zsanett 2.b Tóth Péter 3.a Szűcs Kitti 4.a
3. hely Juhász Anna 2.a Budai Flóra 3.b Jenei Dóra 4.a

Sudoku verseny 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam
1. hely Dorogi Zsófia 5.b Fehér Kincső Napsugár 7.b
2. hely Nagy Nikolett 6.a Szikszai Nikolett 8.a
3. hely Deczki József 6.a Boldizsár Boglárka 7.a
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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

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. 

A Baba-Mama Klub márciusi-áprilisi programjai: 

március 16-án,  április 13-án és 27-én, 9.15 órától Hangbújócska Zenebölcsi a Wass 
Albert Közösségi Házban Lövei Lilla zenepedagógus vezetésével, aki 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)
Sok szeretettel várjuk a babákat és szüleiket!

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

Decoupage  tanfolyam Mikepércsen

Várunk minden kedves felnőttet, akik szeretnének megismerkedni  a decoupage 
kézműves technikával. A decoupage technika során a 3-rétegű szalvéta legfelső, mintás 
részét egy speciális, gyorsan száradó ragasztóval a fára (vagy bármilyen más anyagra) 
ragasztjuk egy ecset segítségével. A fát előtte lecsiszoljuk és alapozó festékkel lekenjük. 
Száradás után tovább díszíthetjük a felületet. A tanfolyamon elkészített 4 rekeszes teás-
dobozokat vagy ékszertartókat megtarthatjuk, vagy ajándékba is adhatjuk.
Első foglalkozás időpontja: 2015. március 21. 10-12 óra 
Helyszíne:  Wass  Albert Közösségi Ház, Petőfi utca 67. (Posta mellett)Jelentkezni 
lehet Mike Zsuzsánál  telefonon (70/230-4144) vagy Facebookon. Előzetes  bejelent-
kezés  szükséges.
A részvételi díj 2500 Ft/fő. A díj minden anyagot, kelléket tartalmaz egy teásdoboz 
elkészítéséhez. 
Ajánlott olyan ruhában jönni, amit nem sajnálsz, vagy használt kötényt hozni.
Jelentkezni lehet: 2015. március 20 -ig.

KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMAJÁNLÓ
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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! 

Színjátszás

Ifjúsági-felnőtt amatőr színjátszókör megalakításához várjuk az érdeklődők jelentkezését 
18 éves kor fölött, március 31-ig a Közösségi Házban.

„Mikepércs 2014-2015 ősz, tél” című  fotókiállítás megnyitója 

Időpont: 2015. március 20., 16.30 óra Helyszín: Wass Albert Közösségi Ház

„Mikepércs, ahol jó lenni, ahol jó élni” sorozat keretein belül fotópályázatot hirdettünk, 
melyre Mikepércsen vagy Mikepércsről készített amatőr vagy profi fotókat vártunk. A 
pályázaton 10  jelentkező indult. 
A beérkezett képeket 3 tagú zsűri értékeli, és választja ki, az általa legjobbnak tartott 
munkákat.
A kiállításon, Farsang 2015. címmel  a Napsugár Bölcsőde és a Csodavár Óvoda versenyen 
kívüli fotó összeállítása is látható lesz.  A kiállítást megnyitja: Deczki Mónika fotográfus 
Megtekinthető: április 22-ig
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

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.

                     Pohly Szilvia

        

KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMAJÁNLÓ
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KULTÚRHÁZ PROGRAMAJÁNLÓ
Néptáncverseny

Március 19-én, 16.00 órától.
Egyedülálló kezdeményezés részese lehet az, aki ellátogat a Wass Albert 
Kultúrházba.  A művészeti iskola fennállása során első alkalommal házi 
szólótáncversenyt szervezünk a vállalkozó kedvű néptánc tanszakos 
gyerekeknek. A megmérettetésen mindhárom táncos csoport tanulói 
részt vesznek, a versenyzők így tehát elsőtől nyolcadik osztályig min-
den korosztályt képviselnek. A bátor jelentkezőknek egyetlen szabadon 
választott táncanyagból kell 1,5-2 perces improvizációt bemutatniuk 
egyedül a színpadon. A produkciókat 3 tagú szakmai zsűri értékeli, és 
arany, ezüst valamint bronz minősítéssel jutalmazza a táncosokat, és 
ezen felül minden csoport legjobbja külön díjban is részesül. Várunk 
minden kedves érdeklődőt a rendezvényre, melyre a belépés díjtalan.

III. Csigacsináló Nap

Március 28-án, 9.00-tól.
A Mikepércsi Őszidő Egyesület  3. alkalommal rendezi meg a hagyo-
mányokat felelevenítő csigacsináló programot, melyet a Hajdú- Bihar 
Megyei Nyugdíjas Szövetség is a programjai sorába emelt.

Húsvéti Családi délelőtt 

A Wass Albert Kultúrház nagytermében ( Kossuth u. 1.)
április 4-én, szombaton 9.30-tól  bábelőadást  tekinthetnek  meg a 
gyerekek.
10.30-12.00 óráig  Kézműves foglalkozással  várjuk őket, a Húsvét jegyében.
A foglalkozásokat a mikepércsi Hímzőkör tagjai és a Csodavár Óvoda 
óvodapedagógusai vezetik.
Mindenkit szeretettel vár Mikepércs Község Önkormányzata!

Rendhagyó Irodalomóra

A Magyar Költészet Napja alkalmából április 13-án, 10.00-tól
a Wass Albert Kultúrház nagytermében, Dánielfy Zsolt és Bakota Ár-
pád színművészek, valamint Mohos Péter előadóművész, Arany János 
és Petőfi Sándor levelezését eleveníti meg.

Az előadás ingyenes!

A PÉRCSI TELEVÍZIÓ MÁRCIUSI ADÁSA :
Magyar Kultúra Napja

Karnevál kiállítás
Hunyadi-bál

Interjú Dr. Kenéz Gáspár orvossal
Interjú Dr. Vántus Tamás jegyzővel

Interjú Karácsony Antal alpolgármesterrel
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KULTÚRHÁZ PROGRAMAJÁNLÓ FELHÍVÁS

A Kormány 1009/2015. ( I.20.) határozatával a 2015. évet a Szovjetunióba 
hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévé nyilvánította. Az 
országos rendezvények sorában Mikepércs Önkormányzata egy programsoro-
zattal kíván  megemlékezni. 

Községi programok:
Szeptember  17- én, 17.00 -kor kiállítás megnyitó.
Helyszíne: Wass Albert Kultúrház
Kiállítók :  A Bélyegmúzeum Embermentők című bélyegkiállítása,  a  Bocskai Ist-
ván Bajtársi Egyesület  II. világháborúhoz kapcsolódó kiállítása
szeptember 18- án, 17.30- kor Irodalmi Est

A kiállításhoz várunk, a II. világháborúhoz kapcsolódó, mikepércsi vonatkozású 
fotókat, relikviákat, dokumentumokat a Wass Albert Közösségi Házba ( Petőfi u. 
67.) munkanapokon 8.00-18.00-ig. 

Köszönjük szíves együttműködésüket!

CSATLAKOZÁSI FELHÍVÁS

2015-ben is folytatódik “A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb 
konyhakertjei Program.
A  mintaprogramhoz való csatlakozásra hívja fel Magyarország minden 
Településének Önkormányzatait/ Szervezeteit/ Egyesületeit Karcag város Ön-
kormányzata. Ez év témája „Gyógy- és fűszernövényeket a kertekbe, udva-
rokba” növénytársítások, valamit folytatódik a „Madárbarátkert” téma is.

Kert nevezési kategóriák:
Balkon- Erkélyen kialakított
Mini- 50 m2-ig
Normál- 50 m2 felett
Zártkert 1. - Zöldséges
Zártkert 2. - Gyümölcsös
Zártkert 3.- Vegyes
Közösségi - Csoportok, szervezetek

„A legszebb konyhakertek” helyi versenyt minden település maga folytatja le. A 
helyi eredmények alapján a települések zsűrije jelölhet kertművelőket az országos 
megmérettetésre, a Magyarország legszebb konyhakertje díjra. Az országos zsűri 
döntése alapján a díjak átadására minden évben egy jeles rendezvényen kerül sor. 
Az országos díj: gránit alapon elhelyezett, bronzból készült kisplasztika - Györfi 
Sándor karcagi Munkácsy-díjas szobrász, érdemes művész alkotása. 

A programhoz csatlakozni kívánók jelentkezését a Wass Albert Közösségi Házban 
várjuk március 31- ig!
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Háztartási és ipari varrógépek javí-
tása garanciával 3500.-Ft-tól!
Szervizelt táskavarrógépek eladók.
Érd.: Dandé István, Mp. Dózsa Gy. u. 
18. Tel.: 52/387-384, 20/929-2710

28.

KERES - KÍNÁL

Mikepércs központi részén az Irinyi 
u. 3. sz. alatt 2 db építési telek eladó. 
Telek méret: 800 nm, 600 nm. új óvo-
da, bölcsőde 10 perc. 
Érd.: 30/418-0899   

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

Debrecen Vénkertben a Hortobágy 
utcán 1 em. zárt folyóson egyedi 
fűtésmérővel felszerelt 65 nm 1+2 
szobás, részben felújított lakás eladó. 
Érd.: 30/518-3647

Eladó Mikepércsen 2 szobás összkomfor-
tos lakás 850-öl kerttel, melléképületekkel 
vagy kisebb bérházi lakást beszámítok. 
Ugyancsak itt 1 db. jó állapotban lévő 
rekamié, 2 db görgős fotel eladó. 
Érd. : 52/398-684

Eladó Mikepércs Hold u 15 szám alat-
ti 2 szobás konyhás, előszobás családi 
ház, melléképületekkel 1221 nm-es 
telekkel. Irányár: 5,5 M Ft. Számító-
gép asztal, középszőnyeg, gyermek 
roller, kihúzhatós, nagyobbíthatós 
heverő, polcos-fiókos szekrény, 
ágyneműtartós szekrény. 
Érdeklődni a 398-968-as telefonon este 
18 óra után.                                 
Eladó Mikepércs, Petőfi utca 19. sz. 
alatti 3 szobás összkomfortos gáz és 
vegyes tüzelésű lakás, 2 részes garázzsal, 
melléképületekkel, 1000nm-es telekkel 
frissen festve üzleti tevékenységre is al-
kalmas.  
Érd. :52/398-405, 20/964-8222

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

Mikepércs, Hold u. 48 sz. id. Berki 
Lászlóné betegség miatt 1 szoba össz-
komfortos ház, 5x5 m-es istálló, gaz-
dasági épületekkel eladó. Ár: 8.5 M Ft. 
2 q szemes kukorica eladó.
Érd.: 30/256-6615
Eladó:
3db Demkó-Féder gyapjú takaró 
140x200-as újszerű állapotban 10.000 
Ft/db
1 db  ágyneműtartós bannel rugós, 
háttámlás heverő, szép állapotban   
19.000 Ft
1 db vízipipa (új) + kellékek 4000 Ft
1 db Yucca, 4 ágú 130 cm, egészséges   
5000 Ft
1 db 25 literes zsíros bödön (újszerű)     
2500 Ft
20 db kockás bevásárló szatyor               
130 Ft/ db
1 db cica fedett alomtál (újszerű)            
2000 Ft
Érd. : 52/398-068, 30/358-0541

Mikepércsen a Páskom-dűlőben 400 
négyszögöl zárkerti ingatlan eladó! 
Érd.:52/398-732, 30/484-6581

Vályogtégla igény szerinti méretben 
megrendelhető.
Érd.: 20/991-1070  Solymosi Attila 

Kerékpár külső és belső gumik, tenge-
lyek, felnik és minden más kerékpár-
alkatrész kapható.
M.I.Z. Kft. Petőfi u. 74. 
Tel.: 52/398-693
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CIVIS GYORSSZERVÍZ 
Fűtési rendszerek felülvizsgálata (gáz-
kazánok-konvektorok, gáztűzhelyek ja-
vítása, hibák elhárítása) villanyszerelési 
munkák hűtőgépek javítása akár hely-
színen is és „minden ami elromlik” pre-
cíz javítás.
Érd.: 06-30/ 551-9767

Vállalok: ingyenes épületenergetikai 
tanácsadást, energetikai tanúsítvány 
készítését, napelemes-napkollekto-
ros rendszerek tervezését és kivi-
telezését. 
Érd. : 06-30/ 551-9767

KERES - KÍNÁL

29.

Mikepércs-Bodóházán padlásteres 
ház, melléképülettel, garázzsal 
eladó. Ár. 5 M Ft. Érd.: Porkoláb 
Józsefné 70/258-9851

Szomorú eperfa eladó, beoltatlan cser-
je. Továbbá leanderek vegyes színek-
ben eladók. Érd.: Lénárt Lajos Mike-
pércs, Petőfi u. 89. 06-20/270-2024   

Vállalok kisebb és nagyobb munkákat! 
Rotációzás, fűnyírás, kaszálás, el-
hanyagolt kertek rendbetétele. Útban 
lévő fa kivágása, gallyazása, tűzifa 
kuglizása. Romos épületek javítása, 
helyreállítása. Ereszcsatorna takarí-
tás. Tető-, kémény-, homlokzat-
javítás. Kerítések építése, javítása, 
bontása, festése. Járdák, térkövek ta-
karítása, javítása. Hidraforr és vízakna 
készítése, házi vízmű telepítése. Dugu-
láselhárítás. Szerszámok rendbetétele 
(nyelek készítése, nyélbehúzás, élezés, 
kasza-, kapa kalapálás, stb.). Lomta-
lanítás. Azonnal, illetve előjegyzéssel, 
szolid árakon!
Érd.: 06-30/624-4261

ELADÓ
1 db fotelágy, 2 db heverő, 1 db 2 szemé-
lyes rekamié, 2 db fotel, 1 db dohányzó 
asztal, 1 db olajradiátor, 1 db Hajdú 
forgótárcsás mosógép, 2 db zsíros bödön 
25 l-es, 1 db gáztűzhely palackkal.
Olcsón! Érd.: 06-30/263-9444

Földet-kertet keresek megművelésre. 
Érd.:70/616-6896

„Profismink2014”
Víghné Albert Tünde

okleveles sminkes

Szolgáltatásaim:
-natúr smink 1500 Ft
-nappali smink 1500 Ft
-alkalmi smink 2500 Ft
-menyasszonyi smink 5000 Ft
-füstös és tusvonalas smink 2000 Ft
-tincses műszempilla
-Esküvőkre
-Bulikra
-Rendezvényekre
-Tablófotózásra
-Ballagásra
-Szalagavatóra
-Ünnepi alkalmakra
Árak és kiszállás személyes megbeszélés 
alapján honlapomon megtekinthető 
www.profismink2014.hu
Bejelentkezés: 06-30/ 366-25-09
Kiszállás: Mikepércs Ingyenes
                 Debrecen:1500-2000Ft
                 Vidék: 30 km-ig: 3000 Ft

AZ ÁRAK BEVEZETŐ ÁRAK!

Építési telek eladó a sportpálya mögött, új 
osztáson Újhelyi János u. 21 sz. alatt 839 
nm . Irányár: 4 M Ft.   Érd.: 30/366-2509,  
30/609-6345

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

47. számú főút mellett a Kender-
földön 1078nm föld eladó. Érd.: 06-
30/937-9587

Számítógépek, laptopok telepítését, 
karbantartását, hálózat beállítását, 
telepítését vállalom rövid határidővel, 
szakszerű munkával. Hívjon bizalom-
mal! Érd.: 30/ 612-00-93 Erdős Csaba

Kirakodó vásár 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, 
háztartási kisgépek, konyhai eszközök, 
dísz és ajándék tárgyak, parfümök, 
függönyök, ágyneműk, gyerek játékok 
és egyéb kiegészítők vására lesz reggel 
9-tól.
Érd.: Hajnal Zsoltné 52/ 398-501

Családi ház 2,5 szobás központi 
és gázfűtéses, 1050 nm telken  
eladó Irányár: 9,8 M ft ugyanitt 
eladó fotelek, heverők, (egysze-
mélyesek, ágyneműtartósak) 
vezetékes gáztűzhely, felnőtt WC 
magasító, középszőnyegek, vala-
mint 300 literes hűtőláda és  bo-
roshordó, 2 db cserépkályha. 
Érd. :398-425, 30/364-5244.

Eladó: 1 db tok nélküli ajtószárny 
parkettás, tok nélküli műanyag abla-
kok és műanyag ajtólapok. Eladók 
továbbá Tena Plus large tépőzáras és 
Tena Plus nadrágos felnőtt pelenkák 
(csípő méret: 100-135 cm-ig), gyer-
mek hálós összecsukható járóka és 
gyári fém háromállású hinta. Érd.: 
52/ 398-425 vagy 30/ 364-5244 tele-
fonszámon.

Veszelovszi Edit okleveles 
gyógymasszőr vagyok több éves 
tapasztalattal. Továbbra is várom 
régi és új vendégeimet otthonom-
ban a Petőfi u. 29. sz. alatt ( szük-
ség szerint házhoz is megyek) Kor-
rekt áron vállalok: hát, láb, talp, arc, 
mézes és teljes testes gyógymasszást. 
Kortól függetlenül bár ki jöhet, aki 
szeretne kikapcsolódni, felfrissülni 
és szeretné egészségesebbé tenni az 
életét. IDŐPONTEGYEZTETÉS: 
70/332-8803

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

KERES - KÍNÁL
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EBOLTÁS MIKEPÉRCS 2015

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ebek veszettsége elleni kötelező védőoltása és féregtelenítése Mikepércsen a 
következő időpontban lesz:

2015. március 21-én 10.00-12.00 óráig a Sportpálya Sport utca sarok 13.00-14.00 óráig Bodóháza 1-5 dűlő, 
14.00-14.30-ig a Bodóháza 6-9 dűlő

2015. március 22-én 10.00-12.00 a Hold utca-Pipacs utca sarok

2015. március 25-én 14.00-15.30 óráig a Tűzoltó szertárnál

PÓTOLTÁS

2015. március 28-án 10.00-12.00 óráig a Tűzoltó szertárnál.

A kötelező veszettség elleni védőoltás díja 4000 Ft/eb, mely magába foglalja az oltóanyag árát, 
a féregtelenítő díjat, a hatósági és igazgatási díjat.  

A kiadott, sorszámmal ellátott Eboltási Könyveket mindenki hozza magával.
A könyv pótlása díjköteles.

Az eboltást Dr. Károlyi Sándor állatorvos végzi, igazolja le. 
Az oltással kapcsolatban érdeklődni lehet a 20/942/5816-os, vagy a 70/376-1170-es telefonszámon. 

Az oltás elmulasztása a 164/2005. (XII.20) FVM rendelet alapján szabálysértési bírság kiszabását vonja maga után.

ELEKTRONIKAI - HULLADÉKGYŰJTÉS

Mikepércs Község Önkormányzata az AKSD Kft-vel együttműködve  elektronikai-hulladékgyűjtést 
szervez 2015. április 11-én a Hunyadi János Általános Iskola udvarán. A gyűjtőkonténernél 
ingyenesen leadhatóak a használhatatlanná vált hűtőgépek, mosógépek, rádiók, televíziók és 
egyéb elektronikai hulladékok, minden leadható ami valaha árammal működött. Az AKSD Kft. 
minden kg leadott hulladék után 10 Ft ösztönző támogatást fizet az általános iskolának.

FELHÍVÁS
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RENDŐRI FOGADÓÓRA

Március 11-én 16-18 óráig és március  25-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
SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÖNYVELŐ VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSE, TEVÉKENYSÉGÉ-
NEK BŐVÍTÉSE” 
TÁMOP-2.3.6.B-12-1/9-2014-0165

Bodnárné Szép Izabella egyéni vállalkozó TÁMOP-
2.3.6.B-12-1/9-2014-0165 kódszámú, „Könyvelő vállalkozás fejlesztése, 
tevékenységének bővítése” című pályázata, Magyarország Kormánya és 
az Európai Unió közös programjában megvalósult Társadalmi Megúju-
lás Operatív Program keretében, az Európai Szociális Alap finanszíro-
zásával, és az Emberi Erőforrások Minisztériumának közreműködésével 
3,00 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A fejlesztés célja, olyan vállalkozás elindítása volt, mely a régióban tevékenykedve kiemelten kezeli a megújuló energiafor-
rások felhasználásának terjesztését. Ezen felül a megrendelői részére megfelelő segítséget tud adni az épületgépészeti rend-
szereik jogszabály-követő üzemeltetési feladataihoz és szolgáltatásaival hozzájárul az ózonkárosító hűtőgázok felhasználását 
meghatározó környezetvédelmi előírások betartásához.
A projekt megvalósítása során többek között olyan eszközök beszerzésére nyílt lehetősége a vállalkozásnak, mely lehetővé 
teszi a lakossági, a kereskedelmi és az ipari megrendelőik szervizigényeinek teljes körű lebonyolítását. A támogatás felhaszná-
lásával a vállalkozás modernizálhatta az irodai gépeit, továbbá új könyvelési szoftver beszerzésével bővíthette szolgáltatásait.
A vállalkozás által kínált szolgáltatásokra növekvő igény mutatkozik. Így az a képzett alkalmazottak segítségével generálhatja 
saját fejlődését, és teremthet újabb munkahelyeket.

A projekt megvalósítási időszaka: 2014.09.01. – 2015.02.28.
A projekt fenntartási időszaka: 2015.03.01. – 2018.03.01.
Kedvezményezett: Bodnárné Szép Izabella E.V.
Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás összege: 3,00 millió Ft
A támogatás intenzitása: 90%

Köszönjük a Magyar állam és az Európai Unió támogatását

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. március 24.




