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KÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasók!
Igazi meleg nyári hónapokon vagyunk túl, reméljük min-
denkinek tartalmas pihenésben volt része. Hisszük, hogy 
a Mikepércsi Nyár 2015 fesztivál programjai találkoztak 
az itt élők és a hozzánk látogatók igényeivel. Az őszi szám-
ból természetesen nem maradhat ki az összefoglaló a nyári 
eseményekről, a falunap történéseiről.  Ugyanakkor a címol-
dal kivételesen nem a közelmúlt legfontosabb eseményeiből 
válogat, hiszen egy több generációval ezelőtti időszakra 
utal. A fotó Mikepércsen készült, az első világháború 
időszakában. Sajnos azonban nincs arról információnk, 
hogy kik lehetnek ezek a gyerekek, akik abban a vészter-
hes időszakban, abban a nagy szegénységben is vidámak, 
egyszerűen gyerekek tudtak maradni. Aki találkozott velük 
valamelyik családi archívumban, jelentkezzen nálunk, hogy 
többet megtudhassunk róluk!

A jelenkor történéseit is sikerült megörökítenünk, ez a 
lapszámunk is telis-tele van fotókkal.
A mikepércsi gyerekeknek rengeteg élményben lehetett 
részük ezen a nyáron is a táborok résztvevőiként, vagy akár a 
fesztivál fellépőiként. 

Az időközben elkezdődött nevelési évről is sok fontos in-
formációt találhatnak a Tükörben. Régi, új szakkörök, 
alkotókörök várják az érdeklődőket. 

Az Önkormányzat nyáron sem tétlenkedett, hiszen 
több beruházás is az utolsó szakaszához ért, hamarosan 
befejeződik. A jelenlegi helyzetről a még várható tenni-
valókról kaphatnak tájékoztatást hasábjainkon. Néhány rég 
várt hírről is beszámol Tímár Zoltán polgármester úr a vele 
készült interjúban. Többek között tájékoztat az általános is-
kola bővítéséről, illetve a szélessávú internet kiépítéséről, va-
lamint az új településrész csatornázásának lépéseiről is. 

Reméljük az őszi lapszámunk is elnyeri tetszésüket! Kellemes 
lapozgatást kívánunk!

A Mikepércsi Tükör szerkesztői

Mikepércsi Nyár 2015
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
„Ragaszkodunk az arányos közteherviseléshez..”

Alig fejeződnek be fontos beruházások a településen, már zajlanak az előkészületei a 
következő, sokak számára már nagyon várt projekteknek. A lezáruló és a közeljövő 
beruházásairól, a települési adó sávossá alakításáról kérdeztük Tímár Zoltánt, Mikepércs 
polgármesterét.

Egyszerre zajlanak a településen a gyűjtőút rekonstrukció befejező munkálatai és az ivóvíz 
minőség  javító projekt záró lépései. Mire kell ezekben a hetekben számítani a településen élőknek?

Véletlen hogy így alakult, de valóban az előbb említett két nagy beruházás egyidejű zárása is ne-
hezíti a mindennapokat Mikepércsen. Sőt most zajlik a focipálya felújítása és egyes utcákban 
megkezdődött az optikai nagysebességű adatátviteli hálózat kiépítése is. Mindez rengeteg föld-
munkával, forgalomkorlátozással, sőt ideiglenes lezárásokkal is járt és még jár is, sajnos nem volt 
ritka az áramszolgáltatás szünetelése és ehhez kapcsolódóan a vízszolgáltatás akadozása sem. 

Kevés hasonló időszak volt a település életében, amikor ennyi tevékenység zajlott egyszerre, ami sok-sok kellemetlenséggel járt, 
de a végeredmény remélem, elfeledteti a nehézségeket. Célunk, hogy a beruházások végeztével mindenki komfortérzete javuljon a 
településen. A Mikepércsi Polgárok türelemből jól vizsgáztak, belátták, hogy az építkezés nem öncélú, minden a javukat szolgálja, a 
településen élők érdekében történik. Egy kis türelemre van még szükség, majd a befejezést követően egészségesebb ivóvizünk lesz, 
biztonságos, esztétikus, kisvárosias hangulatú főutcánk, minőségi sportpályánk. Az otthonainkban  - az összes belterületi ingatla-
non, természetesen az új településrészeket is beleértve  - széles sávon, a legmodernebb technológiával élvezhetjük az internet nyúj-
totta lehetőségeket, valamint a bicikliút segítségével Debrecen két kerékkel is elérhető közelségbe kerül.

Gondolom, már készülnek az átadási ceremóniákra, de ahogy a település Facebook oldaláról értesülhettünk róla, további 
beruházások előkészítése is megkezdődött.

Mindig nagy öröm számomra, amikor egy projekt zárásaként az átadásra készülhetünk, de éppen annyira kedvelem azt az 
időszakot, amikor egy régen aktuális probléma megoldásához kerülünk közelebb. Ilyen ez az év végi időszak is a település éle-
tében, hiszen elkezdődtek az előkészítő munkálatai annak, hogy folytatódhasson a csatornázás a településen. 

Elérhető közelségbe került az új településrészek csatornázása?

Igen, már megjelent a 2646/2015.(IX.10.) számú Kormányhatározat, amely alapján településünk szennyvízcsatorna bővítésére 
389.503.167 forintot különített el a Kormány. Jogszabály írja elő, hogy a  pályázat benyújtására az Önkormányzatunkkal konzorciumi 
megállapodást kötő Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., mint konzorciumvezető jogosult. Ez azt a változást is magával 
hozza, hogy a korábbi csatornázási beruházásunkkal ellentétben az új településrészen zajló fejlesztés lebonyolítója már nem az Ön-
kormányzat lesz, hanem az előbb említett Fejlesztési Programiroda. Részünkről elvárás, hogy a végrehajtás szoros együttműködésben 
történjen az Önkormányzattal. A beruházás részleteiről minden érintett Mikepércsi Polgárt értesíteni fogunk. 

A településen élők számának növekedése magával vonja a gyereklétszám növekedését is, ami az utóbbi pár évben már férőhely prob-
lémákat, zsúfoltságot okozott Mikepércs általános iskolájában. Jól tudjuk, hogy ez a gond is hamarosan megoldódik?

Hosszú ideje tárgyalunk már az iskolánkat fenntartó állam képviselőivel az épület bővítésének szükségességéről, de sikerről csak 
most tudok beszámolni. Az elmúlt hetekben lezajlott egyeztetések eredményeként sor kerülhetett a Nagyváradi utca 1. szám alatti 
általános iskola 6 tanteremmel történő bővítésére vonatkozó, Nemzeti Sportközpontokkal történő együttműködési megállapodás 
aláírására. A 210 millió forintos beruházás kivitelezésére várhatóan jövőre kerülhet sor, jelenleg a tervezési szakaszban vagyunk. 

A korábban Önnel készült interjúnk jelentős része a nagy port kavart települési vagy köznapi nevén földadóval foglalkozott. Ha-
marosan lejár az adó ez évi bevallásának és befizetésének határideje. Legutóbb arról tájékoztatta az érintetteket az Önkormányzat, 
hogy sávos módszerrel a földtulajdonosok teherbíró képességéhez igazítja a fizetendő adó mértékét. Hol tart most ez a folyamat?

Munkatársaim kidolgozták, majd a képviselő-testület – két tag kivételével - szeptember 24-ei ülésén elfogadta a települési adóren-
delet módosítását. A módosítás engedményeket tesz, hiszen a 8 hektár alatti termőfölddel rendelkező földtulajdonosok mentesül-
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nek az adófizetési kötelezettség alól, az e fölötti tulajdonnal rendelkező adóalanyok vonatkozásában pedig sávosan határoztuk meg az 
adókötelezettség mértékét.

A korábbi testületi ülésen megjelentek a földtulajdonosok is, akik nem rejtették véka alá a véleményüket. Az egyik képviselő erre 
az alkalomra is elhívta a földtulajdonosokat, mondván az ülés nyilvános, képviseljék az érdekeiket.

Az ülés valóban nyilvános volt, de beleszólni a testület munkájába ekkor sem lehet. A Parlamentben sem lehet lekiabálni a karzatról a láto-
gatóknak, ha nem tetszik valami. A napirendi pont tárgyalásánál a megjelent gazdák ismét szólásra jelentkeztek, de a korábbi fenyegetéssel 
tarkított testületi ülésből okulva, most nem kaptak szót. Szólásra lehetőséget csak a testületi ülés utánra adtam, azt viszont nem várták meg, 
így csak hallgatói voltak az eszmecserének.  Nem múlt el vita nélkül ennek a fontos napirendi pontnak a tárgyalása sem, hiszen van a testületi 
tagok között egy földtulajdonos, akit érint az adófizetési kötelezettség, és van az adófizetési kötelezettséggel terhelt gazdáknak egy önjelölt 
szócsövük a testületben Kun József képviselő úr személyében, aki együtt Mike Sándor képviselő úrral először javaslatot tett a települési adó 
eltörlésére, majd amikor ezt a testület leszavazta, Kun József úr újabb javaslattal élt.  A kommunális adó mértékét akarta annyival növelni, 
amennyi kiváltaná a „földadó” bevezetését. Magyarul a tehetős mikepércsi földtulajdonosok helyett a településen élő családokra, nyugdíja-
sokra egyedül élőkre hárította volna a „földadó” eltörlése esetén kieső adóbevétel pótlását. Ez akár családonként 7 ezer forintos kommunális 
adó emelést is jelenthetett volna. Természetesen ez a felvetés számomra és a jóérzésű, józan gondolkodású képviselőtársaim számára is 
elfogadhatatlan és megengedhetetlen.  A felvetésen nemcsak én, de a képviselők többsége is megdöbbent. Nem tudjuk mi, esetleg ki, kik 
motiválják ilyen jellegű javaslatok tételére a képviselő urat, de biztosíthatom a mikepércsieket, hogy az ilyen jellegű javaslatoknak a jövőben 
sem engedünk teret, ragaszkodunk az arányos közteherviseléshez. Továbbra is célunk, hogy ne csak a középosztály és a szegényebb sorsú 
emberek adójából finanszírozzuk az óvoda, a bölcsőde működését, gondoskodjunk az iskolakezdés támogatásáról, a nehéz sorsú gyerekek, 
az idősek ellátásáról. A közterhek viselésében azok is vegyenek részt, akik a földjeikből az átlagostól sokkal jobban élnek. Megértem én, hogy 
akinek sok van, az még többet akar, akinek 40 éves korára közel fél milliós katonai nyugdíja van, annak nem lenne gond a kommunális adó 
emelése, vagy más adónem bevezetése, de a mikepércsiek többsége nehezen megkeresett bérből és fizetésből élő ember, aki további terheket 
már nem tud elviselni. A módosító javaslat záró szavazásán Kun József úr javaslatára név szerinti szavazást tartott a képviselő-testület, ahol 
a két hivatkozott képviselő nemmel szavazott a kedvezményeket, valamint a 8 ha alatti földtulajdonosokat mentesítő rendelkezések elfoga-
dására. Természetesen nem állítom, hogy minden mikepércsi földtulajdonos viaskodik az adó eltörléséért, láthatóan többen elfogadták a 
tényt, hogy fizetniük kell. A befizetési határidő év végén jár le, a befizetési hajlandóságról természetesen a Mikepércsi Tükörben tájékoz-
tatjuk az érdeklődőket.
                     Dienes Zoltán
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Befejezéséhez közeledik a gyűjtőút fejlesztési beruházás

Ahogyan azt az arra közlekedők is tapasztalhatják, befejezéséhez közelednek a gyűjtőút fejlesztéssel kapcsolatos kivi-
telezési munkák. Reményeink szerint az itt élők többsége úgy látja majd, hogy érdemes volt vállalni az építkezéssel együtt 
járó kellemetlenségeket, hiszen jól használható, a főutcához méltóan színvonalas kialakítású tereket kaptak. Az eredmény 
láttán nem lehet kétségünk abban sem, hogy az érintett utcákban élők telkeinek, házainak értékét is növelte a beruházás.

Az utcaképből eltűntek a Magyar Telekom Nyrt., az Invitel Zrt. és az E-on légkábelei, így ezek már nem zavarják az utcaképet.
Megtörtént az Orosz István utcai buszforduló teljes átépítése, ahol az utasok kulturált körülmények között az új, fából 
épült buszváróban várakozhatnak. A bazaltbeton burkolatú autóbuszöböl mellett 16 állásos parkoló épült, amelyből egy 
a mozgáskorlátozottak számára készült. A parkolók a temetőbe látogatók szabályos parkolását is megkönnyítik. A temető 
kapujáig megépült járda pedig a gyalogosan érkezőket segíti.

A kerékpárral közlekedők számára az új patikánál és a temető bejáratánál kerékpártárolók állnak rendelkezésre, valamint az út teljes 
hosszában 20 darab kovácsoltvas jellegű pad és szemetes kihelyezése is a beruházás része. Az új padokon mind a gyalogos, mind pedig 
a kerékpáros megpihenhet. 
A buszfordulónál és a felújított útszakaszon végig megépült a zárt csapadékvíz-elvezető hálózat, amely víznyelőkkel bizto-
sítja az útfelületre hulló csapadék eljuttatását a Szőlőskert utcai befogadó csatornába. Ezzel megszűnt az Óvoda utca elején 
az étkező és a rendőrségi épület előtti áldatlan állapot, ahol csapadékos időjárás esetén még a járdák is víz alá kerültek. 
Ugyancsak megszűntek az Orosz István utca elején jelentkező vízállások, amelyekből a felcsapódó víz mind a kerítésben, 
mind pedig az ott lévő épületekben kárt okozott.

Az útépítés során az útburkolat kiszélesedett, 6,5 méter szélességű lett, amely biztosítja a kétirányú forgalom számára a 
szabványos sávszélességet. Kiemelt szegély épült a teljes útszakaszon és új aszfaltburkolatot kapott az úttest. Az útépítés 
melletti járdák is megújultak és kiszélesedtek, 2 méter széles járda épült a teljes felújítással érintett szakaszon. Az Óvoda 
utcán és a Főtéren új térkövezést kaptak a járdák, az Orosz István utca bal oldalán a Kút utcáig, az újonnan nyitott patikáig 
szintén térkő-burkolattal készült el a járda. Az Orosz István utcán, ahol az utcaszélesség ezt lehetővé tette, mindkét oldalon 
új járda épült. Az életciklusuk végén járó kivágásra érett fák helyett új facsemeték kerülnek ültetésre.

Önkormányzatunk nagy figyelmet fordított arra, hogy az út mellett elhelyezkedő kisboltok (Budai-, és Albert féle) parkolási 
igényei is megoldódjanak. A Coop üzlethez a mellete lévő önkormányzati telken került kialakításra a parkoló.

Reményeink szerint, sokan egyetértenek abban, hogy ez a több mint 300 millió Ft-os beruházás teljesen új, kisvárosias hangulatúvá 
változtatta főutcánkat, a fejlesztéssel újabb településrész csatlakozott a modern, közösségi terünkhöz, és viszi tovább annak hangulatát.

Biztos vagyok benne, hogy azok, akiket zavart az építkezés vagy kétkedve fogadták a fejlesztés ötletét, megbékélve és meg-
szokva az új utcaképet elismerik, hogy Mikepércs ismét lépett egyet a fejlődés útján, és látva a hozzánk érkezők elismerő 
pillantását azt mondják majd, hogy megérte.
                                                                                                                                                                               Karácsony Antal alpolgármester
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Befejezés alatt a Debrecen-Mikepércs kerékpárút építése

A létesítmény megvalósítására 2011-ben készült el az engedélyes terv, a beruházást 
végül Debrecen város és Mikepércs község konzorciuma valósította meg.
A kerékpárút nagyobbik része Uniós finanszírozással épült, míg a maradék 60 m-es 
szakasz megépítését saját erőből, közmunkásaink segítségével építettük meg. A 
mintegy 3900 m külterületi szakaszon a kerékpárút a főút bal oldalán vezet, az út 
melletti árkon kívül. A főút melletti értékes platánsort sikerült megvédeni a kerék-
párút nyomvonalának kismértékű korrekciójával.
A kerékpárúttal keresztezni kellett a Kondoros csatornát, amelyen műtárgy (kis híd) 
épült. A külterületi szakaszon aszfaltozott sárrázókat is ki kellett építeni a termőföldek megközelíthetőségének biztosítására. 
Mikepércs belterületi szakaszán a lakóépületek behajtóit és a meglévő baloldali aszfaltjárdát kellett átépíteni. A kerékpárút 
vonalvezetése miatt egy rövidebb szakaszon kiemelt szegélyt kellett építeni a főút mellé és ehhez kapcsolódóan újra kellett asz-
faltozni a főút bal pályáját.
Mivel a kerékpárút szabványos szélességben nem fért volna el Debrecen külterületén, a Gugyorinál  kisajátításokra is sor került.  
Ezzel kapcsolatosan szükség volt kerítés-átépítésekre, és a gázfogadók áthelyezésére az új telekhatárokon belülre.
Mikepércs belterületi szakaszán a társasházak előtti nagyteljesítményű gázfogadót és a Debreceni utca 2 sz. alatti ingatlan gáz-
fogadóját kellett átépíteni. A szakaszon lévő telekommunikációs hálózatot ki kellet váltani. Ugyanakkor a Debreceni utcán két 
ingatlanból szintén kellett területet vásárolni az önkormányzatnak a kerékpárút szélességének biztosítására. 
Az út Debrecen külterületi szakaszán 2,60 m szélességű kerékpárútként, míg belterületen 2,75 m szélességű egyesített gyalog és 
kerékpárútként épült meg. A kerékpárút mindkét oldalán szegély épült. A terület-előkészítés és a földmunkák után 15 cm sovány-
beton adja az útalapot, és erre került két réteg aszfalt. Ez az erős pályaszerkezet biztosítja, hogy hosszú-hosszú évekig használhas-
sák a Mikepércsi Polgárok mind munkába járásra, mind sportolásra.
Mindenkinek balesetmentes használatot kívánunk!
                           Karácsony Antal alpolgármester

 A szélessávú internet hálózat fejlesztése településünkön 

Önkormányzatunk régóta szorgalmazza a különböző internet szolgáltatóknál, hogy 
településünk még ellátatlan részein is építsék ki az internetezés feltételeit.

Elsőként a Magyar Telekom Nyrt. jelentette be idén tavasszal, hogy Mikepércs teljes bel-
területén még a Digitális Magyarország programot megelőzve kiépíti a korszerű adatátvitel 
feltételeit megteremtő szélessávú optikai hálózatot.
A tervezési és engedélyezési folyamat azonnal meg is kezdődött, ahol az Önkormányzat szakem-
berei meghatározták a fejlesztés fő szempontjait. A település központi részein a településkép vé-
delme érdekében ragaszkodtunk ahhoz, hogy a modern követelményeknek megfelelően földalatti hálózat épüljön ki. A köz-
ponttól távolodva, ott ahol a rendezési tervünk nem határoz meg védendő övezeteket, engedélyezett a már meglévő Telekom 
oszlopokon illetve az E-on oszlopsorán történő elhelyezés. A földkábel építés során az útkereszteződéseknél csak az útátfúrással 
történő keresztezést engedélyeztük a burkolt utak védelmében.
A gyűjtőút-fejlesztéssel érintett területeken a hálózatkiváltás már a fejlesztésnek megfelelően történt meg, így ott már újabb bon-
tásokra nem lesz szükség.

Mit is jelent ez az optikai hálózat fejlesztés? 
A szolgáltató minden egyes belterületi ingatlannál biztosítja, hogy igény esetén a szerződéskötést követő néhány napon belül rá 
lehessen csatlakozni egy olyan nagy adatátviteli sebességű optikai szálra, amelyen a letöltési sebesség a mostaninak többszöröse, akár 
50-60 Mbit/s is lehet. Ez a műszaki fejlesztés lehetővé teszi a vezetékes telefon, a kábel TV és az internetelérést egy kábelen keresztül, 
és a jövőbeni szolgáltatás fejlesztéseknek is megfelelő technikai hátteret ad. 
A tervek elkészültek, az építési engedélyt a Nemzeti Média és Hírközlési hatóságtól megkaptuk. A munkaterület átadás is megtörtént.
A hálózat kiépítését a Magyar Telekom Nyrt. megbízásából a HÍR-KER Kft. végzi. Tájékoztatásuk szerint 2015. november 30-a 
a munka befejezési határideje, de a szolgáltató már a hálózatépítés közben megkezdi az igények szerinti szolgáltatói szerződések 
megkötését. Mi az Önkormányzatnál abban bízunk, hogy ha még valamilyen nem várt akadály miatt csúszik is a projekt befe-
jezése. Év végére már minden Mikepércsi Polgár élvezheti a szélessávú internetezés előnyeit.
            Karácsony Antal alpolgármester
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Tájékoztatás a települési adó bevallásának és megfizetésének új 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. Amint arról májusi szá-
munkban is beszámoltunk, a termőföld alapú települési adó bevezetésének híre nagy felháborodást váltott ki az adófizetési kötelezett-
séggel érintett, összességében milliárdos értékű földekkel rendelkező birtokosok körében. Az Önkormányzat továbbra is fenntartja azon 
álláspontját, miszerint az évente többmilliós tiszta bevételt realizáló gazdáknak a rendeletben meghatározott - összességében csekély 
- összeggel hozzá kell járulniuk a közterhekhez. Az Önkormányzat a települési adóbevétel teljes összegét a település további fejlődését 
szolgáló beruházások önerejének finanszírozására kívánja fordítani.
A földadó fizetés a megye nagyvárosaiban (Balmazújváros, Hajdúhadház, Hajdúnánás) már lezajlott, ezeken a településeken már-
cius közepéig kellett az adóalanyoknak a termőföldjeik után járó települési adót a helyi adóhatósághoz befizetniük. Mikepércs vonat-
kozásában a képviselő-testület a rendelet tavaszi módosításakor a bevallás és befizetés határidejét - a bevezetés évére vonatkozóan - el-
tolta a decemberi időszakra.  
A legutóbbi cikkünk óta eltelt időben sor került a keretszabályokat megállapító rendelet kiegészítő jellegű módosítására, amely megterem-
tette a méltányos sávos adómérték bevezetését.

A rendelet értelmében, a 8 hektár alatti termőfölddel rendelkező földtulajdonosok mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól.

Az adó alanya, aki a naptári év első napján a termőföld vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként van be-
jegyezve. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Az adó mértéke a magánszemély 
adóalany tulajdonában (állami tulajdonban álló termőföldek esetében az adóalany földhasználatában) lévő összes termőföld 
összevont alapterülete után az alábbi sávok szerint került meghatározásra:

Az adóalany tulajdonában lévő összes termőföld alapterületéből 
0-8 hektárig 0.-Ft/ha/év
8 hektár feletti rész 15 hektárig 6.000.-Ft/ha/év
15 hektár feletti rész 20 hektárig 7.000.-Ft/ha/év
20 hektár feletti rész 25 hektárig 8.000.-Ft/ha/év
25 hektár feletti rész 30 hektárig 9.000.-Ft/ha/év
30 hektár feletti rész 10.000.-Ft/ha/év.

A sávos rendszer bevezetésével a vagyoni viszonyokat figyelembe vevő igazságos és arányos közteherviselés valósulhat meg, a 
fizetendő adó mértéke az adóalany tulajdonában álló termőföldterület nagyságával arányosan emelkedik.

Az adót első ízben a 2015. adóévben 2015. december 01-ig kell az adóalanynak bevallania és 2015. december 31-ig kell megfizetnie.

Az adó bevallásához szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve az Önkormányzat honlapjáról 
letölthető. Figyelemmel a bevallási határidő közeledtére, az Önkormányzat kéri az érintett adóalanyokat, hogy bevallásukat 
időben szíveskedjenek benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz!   
             Vántus Tamás jegyző
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Közfoglalkoztatási Kiállítás

Hajdúnánás Város Önkormányzata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal karöltve ebben az évben először szervezte meg a 
Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást, amely 34 megyei település számára adott lehetőséget a bemutatkozásra.  A szépen feldíszített 
standokon a startmunka mintaprogramok eredményeként  előállított  - a közösségek javát szolgáló - termékeket mutathatták be a 
települések, így Mikepércs is.  Településünk polgármestere az összes közfoglalkoztatottat elvitte a kiállításra, a cél a tapasztalatszer-
zés mellett a kikapcsolódás, a csapatépítés volt.  Ötletekkel telve, jó hangulatban telt a nap, amit a mikepércsi delegáció által készített 
díjnyertes káposztás nokedli is megkoronázott. 
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Közel 350 gyermek és fiatal felnőtt vette igénybe az Önkor-
mányzat által biztosított ingyenes, illetve kedvezményes nyári 
gyermekétkeztetést
Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is közel 350 gyermek és fiatal felnőtt részére biztosí-
tott étkezési lehetőséget az Önkormányzat a június 16-tól augusztus 28-ig terjedő nyári 
időszakban, összesen 53 munkanapon keresztül.
Az étkeztetés biztosításához az Önkormányzat 3.567.960 Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyert, amelyhez saját költségvetéséből további 1.399.200.-Ft önerőt biztosított. A 
támogatás révén a rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú 
gyermekek a gyermekvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően ingyenesen, vagy 
50%-os kedvezménnyel étkezhettek. 

A gyermekétkeztetési pályázat megvalósítása mellett az Önkormányzat saját hatáskörében étkezési lehetőséget biztosított a rendszeresen 
gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő 25 éven aluli gyermekek és fiatal felnőttek részére is 340 Ft-os nyersanyagköltség áron. A 
nyersanyagköltségen felüli egyéb költségeket (pl. rezsi) az Önkormányzat a saját költségvetéséből biztosította, mely közel félmillió forintot 
tett ki.   Az Önkormányzat konyhája a két és fél hónap alatt közel 17 000 adag meleg ételt készített el. Az étkeztetési lehetőség biztosítása, 
amellett hogy hozzájárult a családok terheinek csökkentéséhez, megteremtette a gyermekek nyári szünidő alatti egészséges és változatos 
táplálkozás lehetőségét.

Szeptembertől módosultak az ingyenes, illetve a kedvezményes gyermekétkezés szabályai
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos jogszabályok változása miatt, szeptember 1-től jelentősen növekedett a térítésmentesen, illetve kedvez-
ményesen étkező gyermekek száma. A módosítás a családok gyermekellátással összefüggő költségeinek jelentős csökkenését eredményezi. 

A kedvezmények igénybevételének feltételeit az alábbiakban taglaljuk:

I. Ingyenes étkezésre jogosult:
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér szemé-
lyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át: 89.408 Ft-ot, vagy
    ae) nevelésbe vették;
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást 
nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;
d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.

II. 50%-os térítési díjkedvezményre (kedvezményes étkezésre) jogosult: 
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló,  ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket 
nevelnek, feltéve, hogy nem részesül ingyenes étkezésben;
c) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, valamint az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő  
tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

A kedvezmény igénybevételének feltétele, az igénybevételre irányuló kérelem benyújtása. Részletes tájékoztatás a nevelési, oktatási intézményekben és a 
Polgármesteri Hivatal munkatársaitól kérhető.
                         Vida Gáborné Pesti Ibolya aljegyző

Új, kilenc személyes mikrobuszt nyert az Önkormányzat 

Önkormányzatunk sikeresen vett részt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által májusban kiírt közlekedésfejlesztési célú pályáza-
ton, amelynek keretében 7.822.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert mikrobusz beszerzésre.  A felhívás a 2013-ban megjelent, 
azonos tárgyú pályázat újranyitásaként került kiírásra a 2007-2013-as uniós ciklus le nem hívott forrásainak teljes mértékű felhasználása 
érdekében.  Az elnyert támogatásból szeptemberben egy Ford Transit V363 Kombi Trend típusú, 9 személyes mikrobuszt vásárolt az Ön-
kormányzat, amely a forgalomba helyezést, valamint a kötelező arculati elemekkel történő ellátást követően, hamarosan az Önkormányzat, 
ezáltal a település szolgálatába állhat.
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Idén is nagy sikere volt a nyári diákmunka programnak

Az előző évek gyakorlatának megfelelően, július és 
augusztus hónapokban ismét meghirdetésre került 
a nyári diákmunka program, amelynek keretében 
településünk diákjai a korai munkatapasztalat 
szerzés mellett jövedelemhez juthattak a nyári 
szünidő ideje alatt. 

A programra az Önkormányzat első körben 
1.785.000.-Ft összegű támogatást kapott, amelyből 59 
diák kéthetes, napi négy órás foglalkoztatása valósul-
hatott meg. A program iránti nagy érdeklődésre tekin-
tettel, az Önkormányzat augusztusban újabb támo-
gatási kérelmet nyújtott be a munkaügyi központhoz 

további bértámogatás megítélése reményében. Az újabb kérelem alapján 762.000.-Ft kiegészítő támogatás került megítélésre, amely 
további 16 diák kéthetes foglalkoztatását biztosította. A programban több egyéb feltétel mellett azok a nappali tagozaton tanuló 
diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában idősebbek voltak 16 évesnél, de a program befejezésekor sem töltötték 
még be a 25. életévüket. A programra biztosított idei állami támogatás sajnos alulmaradt a tavalyi szinttől, a diákok bérének kom-
penzálása érdekében az Önkormányzat saját forrásból biztosította a bérek Erzsébet-utalvánnyal történő kiegészítését. A diákok 
főként az Önkormányzat által végzett mezőgazdasági tevékenységekben és a nyári táboroztatás lebonyolításában működtek közre. 
Mindenki remekül helytállt, kiemelkedő munkát végeztek, nagy segítséget nyújtva a nyári szabadságolás időszakában. Ezúton is 
köszönjük munkájukat, reményeink szerint 2016 nyarán ismét lesz diákmunka program településünkön!
                                                                                                                                                                                                      Major Andrea
Nyári tábor 2015.

Mikepércs Községi Önkormányzat az idén nyáron hat hetes nyári tábort szervezett 6-11 éves korosztályú gyermekeknek, amely nagy 
sikert aratott a kikapcsolódni vágyó gyermekek számára. Az elmúlt évekhez képest emelkedett a jelentkezők száma, az idén már 
több, mint 100 gyermek táborozott nálunk, hetente átlagosan 34 gyermek. A tervezés során próbáltuk változatosan összeállítani a 
programokat, így minden héten egy alkalommal el tudtuk vinni a táborozókat Debrecenbe. Egyik alkalommal az állatkertben vol-
tunk, másik héten a Titanic Játszóházban, de érdekes és izgalmas élményben volt részünk az Agóra Tudományos Élményközpontban 
és a Koppány-völgye Kalandparkban is. A meleg nyári hetek alatt sikerült két alkalommal strandolni a SZUSZ Szabadidőparkban, 
illetve a Kerekestelepi Strandfürdőben. A programokat egyrészt az elmúlt évek tapasztalatai alapján, illetve új ötletek és lehetőségek 
figyelembevételével állítottuk össze. A kézműves foglalkozások mellett sokat sportolhattak a gyerekek, hiszen a foci és a kerékpáro-
zás elmaradhatatlan program táborunkban. A nagy meleg miatt többször kellett beltéri programokat beiktatni, ilyenkor képkeretet, 
ásványokból nyakláncot, kupakból kukacot, PET palackból teknős békát készíthettek a gyerekek, vagy festhettek gipszfigurákat is. 
Aki nagyon elfáradt és már nem volt kedve alkotni sem, azoknak lehetősége volt filmnézésre, kártyázásra, Activityre. Szeretnénk 
köszönetet mondani a diákmunkások segítő munkájáért, hogy „kistestvérként” törődtek a gyerekekkel. Emellett köszönjük a tábor-
ban felügyelők kitartó türelmét és odaadó szeretetét. A pozitív visszajelzések alapján reméljük, hogy jövőre újra találkozhatunk régi 
és új arcokkal.
                         Nagyné Nagy Zita
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Nem javul a szeméthelyzet Bodóházán

A Mikepércsi Tükör legutóbbi számában a bodóházi illegális szemetelés 
helyzetéről számoltunk be. Sajnálatos módon a cikk megírása óta eltelt két 
hónapban nem javult számottevően a helyzet, az Önkormányzat munkatár-
sainak - heti rendszerességgel - azóta is több mázsa illegálisan elhelyezett hul-
ladékot kell összegyűjteniük. 

A közterületeken, erdőségekben, lakatlan ingatlanokon szabálytalanul elhelyezett 
hulladék összegyűjtése és elszállítása éves szinten több millió forintos többletkölt-
séget okoz az Önkormányzatnak, amely teljes egészében felemészti a Bodóházán 

élők által befizetett kommunális adót, az útkarbantartási, közvilágítási költségek fedezetének biztosításához egyre gyakrabban van szükség 
külső források bevonására. A hulladéktörvény előírásai szerint a heti egyszeri hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele mindenki 
számára kötelező, ennek ellenére sokan nem veszik meg a DHK Zrt. által rendelkezésre bocsátott - Polgármesteri Hivatalban beszerezhető 
- zsákokat. 

Arra a kérdésre, hogy miért nem működik Bodóházán a háztól történő hulladékgyűjtés, illetve miért zsákos rendszerben kerül az meg-
szervezésre, a következő a magyarázat. A hulladékot azért szükséges zsákokban gyűjteni és a zsákokat azért kell a kijelölt gyűjtőhelyekre 
szállítani, mert az említett településrészen az utak állapota, részben keskenységük, részben minőségük miatt alkalmatlan arra, hogy azokon 
a szolgáltató hulladékgyűjtő gépjárműve akadálytalanul áthaladjon. A szilárd hulladékgyűjtő edényzetek házak elé történő kihelyezése 
akadályozná a keskeny utcákban a szabad haladást. Az Önkormányzat eltökélt célja a településrész felzárkóztatása, az utak állapotának 
javítása, azonban pályázati forrás hiányában erre önerőből jelenleg nincs lehetősége.

Közérdekű bejelentés érkezett az Önkormányzathoz, amely szerint a DHK. Zrt. munkatársai július első hetében a kijelölt szállítási 
napon nem vitték el a szemetet Bodóházáról. A lakossági jelzést követően az Önkormányzat azonnali vizsgálatot kezdeményezett, 
amelynek eredményeképpen kiderült, hogy a szemétszállítási anomália a szolgáltató hibájából következett be. A szolgáltató anélkül 
intézkedett a szállítási nap megváltoztatásáról, hogy arról akár az érintett lakosságot, akár az Önkormányzatot értesítette volna. Az 
Önkormányzat haladéktalanul követelte a szolgáltatótól az eredeti szállítási időpont helyreállítását, a kimaradt szállítás pótlását, 
amelynek a DHK Kft. munkatársai eleget is tettek. A szolgáltató képviselői ígéretet tettek, hogy a jövőben körültekintőbben járnak 
el a hasonló kellemetlenségek elkerülése érdekében.

Az Önkormányzat ismételten kéri a közszolgáltatás igénybevételét elmulasztó személyeket, hogy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető 
zsákokba gyűjtsék a hulladékukat! Azon személyek, akik nem a megvásárolt matricás zsákban gyűjtik a szemetet - ehelyett embléma nélküli 
zsákokban helyezik azt a közterületre - köztisztasági szabálysértést valósítanak meg. Az illegális szemetelés visszafordítása érdekében, az 
önkormányzat a jövőben fokozottan ellenőrizni fogja az érintett településrészeken a közszolgáltatás igénybevételi hajlandóságot, az il-
legális szemetelőkkel szemben megteszi a szükséges intézkedéseket a szabálysértési bírság kiszabása iránt. A településrész hulladékprob-
lémájának megoldása csupán együttes erővel lehetséges, ennek keretében az Önkormányzat kéri a Bodóházán élő jogkövető polgárokat, 
hogy tegyenek bejelentést amennyiben azt tapasztalják, hogy valaki nem a DHK. Zrt. által rendelkezésre bocsátott matricás zsákban teszi 
a háztartási hulladékát a közterületre.                Vántus Tamás jegyző

Önkormányzati kisokos

A szociális témát követően újabb cikksorozatot indítunk útjára, amelynek célja az önkormányzati működéssel kapcsolatos 
alapvető szabályok szélesebb körű, gyakorlatias bemutatása. A cikksorozat révén a Mikepércsi Polgárok képet kaphatnak 
az általuk választott képviselők feladatairól, a képviselő-testület működésének kereteit meghatározó alapvető szabályokról. 
Nem titkolt szándékunk segíteni a képviselő-testület azon képviselőjének, aki rendszeresen félreértelmezi a képviselői 
munkája ellátásával összefüggő előírásokat és ezt  közzé is teszi, félrevezetve a közvéleményt ezekben a fontos kérdésekben. 

A helyi önkormányzat elsődleges feladatai a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása. A helyi közhatalom gya-
korlás joga elsődlegesen közvetett módon, az önkormányzati képviselő-testületi működés útján, a képviselők segítségével valósul 
meg. A képviselő-testület az Önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve, egyedi ügyekre kiterjedő döntési jogkörén túlmenően 
jogszabályt, önkormányzati rendeletet is alkothat, illetve alkotni köteles.
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Részvétel a testületi üléseken

A képviselő-testület tagjai a választott önkormányzati képviselők és a polgármester, aki egyben a képviselő-testület elnöke. 
A képviselők alapvető joga a képviselő testületi üléseken részt venni, de ez nemcsak jog, hanem kötelezettség is. Ha valaki 
tartósan, egy éven túl, nem vesz részt az üléseken, a testület megszűntnek nyilvánítja képviselői mandátumát. A testületre 
vonatkozó keretszabályokat az önkormányzati törvény szabályozza, működésének részletszabályait maga határozhatja meg 
szervezeti és működési szabályzatában. 
Az önkormányzati törvény rendelkezései értelmében a képviselő-testület alakuló ülésen túlmenően rendes, vagy rendkívüli 
ülést tarthat. A képviselő-testület évente legalább 6 rendes ülést tart, amelynek időpontjait legkésőbb a tárgyév február 15. 
napjáig előre meghatározza a munkatervében. A képviselő-testület rendes – előre tervezett - üléseire szóló meghívót 48 órával 
korábban, a rendkívüli – azaz előre nem tervezett – üléseire szóló meghívót 24 órával korábban kell kézbesíteni az önkor-
mányzati képviselőknek, illetve az ülésre meghívottaknak. A kézbesítés adminisztratív feladatainak ellátása a jegyző feladata 
és kötelezettsége. Tehát az a képviselő, aki állandó jelleggel a polgármester feladatkörébe utalva, tőle várja a testületi ülésekre 
szóló meghívás kézbesítését, tévesen tájékoztatja a közvéleményt a testületi ülés összehívásának polgármestert, illetve jegyzőt 
érintő feladatairól. 

Rendes vagy rendkívüli ülés

A modern önkormányzati működés és az átalakult pályázati rendszer megköveteli a képviselő-testület rugalmas, naprakész 
működését. Késedelmes reagálás esetén veszélybe kerülhet az egyes pályázatok megvalósítása, adott beruházások sikeressége. Az 
egy évre előre tervezett rendes ülések időpontja és száma nem biztosíthatja a naprakész működés feltételeit, így a Magyarországon 
működő és dinamikusan fejlődő települések a legfontosabb döntéseiket már nem csak a rendes üléseken, hanem a rendkívüli 
üléseken hozzák meg.  Téves és káros az az elgondolás, hogy Mikepércsen indokolatlanul sok a rendkívüli ülés, inkább arról 
van szó, hogy azokon a településeken, ahol annyi beruházás, program fut folyamatosan, mint településünkön, elengedhetetlen 
a rendkívüli ülések alkalmazása. Példának okáért megnéztünk néhány gyors ütemben fejlődő települést, ott milyen a rendes és 
rendkívüli ülések aránya, és azt láttuk, hogy előszeretettel alkalmazzák a gyors döntések meghozatalára a rendkívüli üléseket. 
Hajdúsámson önkormányzati újságjából tudjuk, hogy ott az elmúlt időszakban nem volt ritka a hetenkénti ülésezés sem.  A 
törvény által biztosított, rendkívüli ülés összehívásának lehetősége megteremti a rendes testületi ülések közötti időszakokban 
felmerült, képviselő-testület hatáskörét érintő döntések azonnali meghozatalának lehetőségét. Településünk képviselői többsé-
gében Mikepércs töretlen fejlődéséért vállalt felelősségérzetüktől vezérelve egyetértenek a rugalmas és dinamikus testületi 
ülések szükségességében. Mindössze egy képviselő van, aki a rendkívüli ülések kezdeményezését személyes sértésnek és tá-
madásnak veszi, melynek hangot is ad. 

Cikkünket a Mikepércsi Tükör következő számában folytatjuk.
             Vántus Tamás jegyző
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FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK FIGYELEM !
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz Mikepércs Község Önkormányzata 

ebben az évben csatlakozott. 
A pályázati kiírás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Mikepércs Község honlapján.

Figyelem, a pályázat rendjében változás történt ! A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói
 regisztráció szükséges, melynek elérése https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően tölthetik fel a rendszerben pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói. 
Ezt követően a pályázati űrlapot kitöltve, véglegesítve, kinyomtatva, aláírva a település önkormányzatánál kell benyújtaniuk 

a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje:
2015. november 09.
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Mikepércsi Nyár 2015

Vidám hangulatban, kellemes nyári időben vette kezdetét ebben az évben is településünk 
kulturális és közösségi programsorozata a Mikepércsi Nyár 2015. Az Önkormányzat által 
szervezett rendezvénynek köszönhetően ismét összegyűlhetett településünk apraja-nagyja 
Mikepércs főterén, hogy együtt, közösen tölthessék el a délutánt, vagy éppen az estéket. A 
július 4-i nyitóesten Timár Zoltán településünk polgármestere köszöntötte a megjelenteket. 
Beszédében hangsúlyozta az Önkormányzat ezúttal is arra törekedett, hogy a Mikepércsi 
Nyár üdítő programkavalkádja ebben az évben is kellemes kikapcsolódást jelentsen minden-
ki számára. A nyitóesten a hagyományokhoz hűen ezúttal is a mikepércsieké, a büszkesé-
geinké volt a főszerep, hiszen színpadi produkcióval készültek a Csodavár Óvoda apróságai, 
a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, a Bazsarózsa Nép-
dalkör tagjai is. Az Eskrima Mikepércs Sportcsapat és a DHSE-PMD Vívóklub bemutatóját 
is megtekinthették a rendezvényre ellátogatók. Az este közeledtével színpadra lépett a Csil-
lagfürt Néptánccsoport és az Őszidő Nyugdíjas Egyesület is, akik a Csodát kérő asszonyok 
esete című vidám színpadi jelenettel szórakoztatták a nagyérdeműt. Őket a nemzetközileg is 
elismert pánsípművész Kegye János koncertje követte, majd Gájer Bálint Fonogram díjas a 
‘swing hercegeként’ ismert énekes lépett a színpadra, aki kellemes hangulatú dalokkal tette 
még emlékezetesebbé a nyitóestet. A koncert olyan jól sikerült, hogy az utolsó számoknál már 
a mikepércsi fiatalok is a színpadon voltak, Bálint „háttértáncosaiként”.

Július 18-án A dallamok szárnyán címmel folytatódott a programsorozat. A kora reggeli 
órákban a gyerekeknek kedveskedtek a szervezők, hiszen elsőként a Tihanyi Vándorszín-
pad Elvarázsolt Katinka című mesejátékát tekinthették meg a Wass Albert Kultúrházban. 
Az előadás után pedig egy ajándék fagyival is várták a gyerekeket a szervezők. Az időjárás 
azonban nem volt kegyes a délutáni programokhoz, így a Főtér helyett a Wass Albert 
Kultúrházban adott koncertet a tavaly nagy sikert arató Konor Band rockzenekar is, akik 
jól ismert magyar dalokat adtak elő. Az este sztárvendége 2014-ben az év női előadójának 
is megválasztott Radics Gigi volt, aki fantasztikus hangjával és közvetlen egyéniségével 
ejtette ámulatba a Wass Albert Kultúrházba látogató közönséget. Az ilyen koncertekre 
szokták mondani, hogy a csilláron is lógtak, Gigi hangja pedig egészen a Főtérig hal-
latszott.

Augusztus 1-jén a Tradíciók mentén címmel megtartott rendezvény a néphagyományoké volt, 
hiszen néptánccal, népzenével, népművészeti és kézműves bemutatókkal várták a szervezők a 
szórakozni, kikapcsolódni vágyó mikepércsieket. A rendezvényre ellátogatóknak a Nádudvari 
Kézműves Iskola és Debreceni Kézműves Alapítvány jóvoltából lehetőségük nyílt kipróbálni a 
nemezelést, a fazekasságot, a kötélverést, a bőrtárgykészítést és a fafaragást is. A főtéren felállított 
jurtában pedig a Naplövő Egyesület tagjai vezették be a karkötőkészítés és rovásírás rejtel-
meibe az érdeklődőket. A jurta mellett pedig az íjászkodást is kipróbálhatták az érdeklődők. A 
Bordó Sárkány Régizene Rend tagjai középkori világzenével próbálták még élményszerűbbé 
tenni a programsorozatot. A színpadon ezek után kezdetét vette a néptánc forgatagában 
címmel összeállított műsorblokk, melyben fellépett a Főnix Néptáncegyüttes, a Nyíló 
Akác Néptánccsoport, a Debreceni Népi Együttes Szarkalábas csoport, valamint a Forgórózsa 
Néptáncegyüttes Felnőtt Csoportja is. A  településünk egyik büszkeségének számító Mikepércsi 
csárdást is profi táncosok tolmácsolásában láthattuk. Ezek után Kormányos Lászlóné mikepércsi 
viseletvarró-hímző, népi iparművész ruháiból összeállított viseletes divatbemutatót tekinthette 
meg a közönség. Az est sztárfellépője a Szeredás Együttes volt Erdős Fruzsival. Színpadi 
előadásuk láttán nem kétséges, hogy az együttes legfontosabb küldetése a néphagyományok 
kutatása, óvása, azok továbbadása. A színpad előtt összegyűlő szépszámú közönségnek a 
‘Rózsa Sándor felül a nyeregbe’ című legújabb lemezük dalait mutatták be, majd fergeteges 
táncház vette kezdetét. Az est zárásaként, a sötétséget felhasználva igen forró hangulatot 
varázsoltak településünk főterére a Sárkánylányok Tűzzsonglőr Csapat tagjai, akik látványos 
tűztánccal kápráztatták el a közönséget.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Tartalmas és izgalmas programok várták ebben az évben is a Mikepércsi Falunapra kilátogatókat augusztus 15-én, melyet 
új helyszínen, a település főterén és annak környékén szervezett meg az önkormányzat. Az elképzelés sikeresnek bizonyult, 
hiszen a nagyszámú érdeklődő igazán méltó környezetben élvezhette a falunapi programokat. Látványos szekeres felvonulással 
indult a nap, majd a több éves múltra visszatekintő, mindig nagy érdeklődéssel kísért babaszépségversennyel elkezdődött a napi 
programok szinte végeláthatatlan sora. Gólyalábakon érkezett meg a főtérre a Vagabanda, akik vidám hangulatot varázsoltak, 
látványos produkciójukkal mosolyt csaltak minden gyerek arcára. Az Ómagyar Hagyományőrző Csoport Jurta bemutatója, 
a Tradíció Céh Alapítvány kézműves foglalkozása a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és AMI pedagógusainak 
kézműves foglalkozása iránt is nagy volt az érdeklődés. A rendezvényre ellátogató gyerekek kíváncsian érdeklődtek minden 
„régi” szakma iránt. Persze ezúttal is kipróbálhatták az ugrálóvárat, mászófalat is. Eközben a színpadon fellépett a Bazsarózsa 
Népdalkör az Őszidő Nyugdíjas Egyesület, a Mikepércsi Mazsorett Csoport. A Motorosok felvonulása pedig ezúttal is az egyik 
leglátványosabb jelenete volt a Falunapnak. Az este folyamán láthatta a közönség a mikepércsi származású énekes, színésznő 
Pohly Boglárkát is, aki Kollár Péterrel együtt lépett a színpadra. Operett műsoruk sokak kedvence volt ebben az évben is. Őket 
követte a színpadon a Showder Klub első női fellépője Kormos Anett, aki ezúttal sem hazudtolta meg magát és zavarba ejtő 
őszinteségével nevetette meg a közönséget, produkciója közben feladatot adva még a biztonságiaknak is.  A Falunap sztárven-
dégei pedig Hevesi Tamás és Zsédenyi Adrienn voltak, akik számtalan slágerrel örvendeztették meg a mikepércsi publikumot. 
Hevesi Tamás humoros sztorijai, majd Zséda finomsága, kisugárzása mindenkit megérintett.

Augusztus 19-én Előkarneváli est címmel folytatódott a rendezvénysorozat. Településünkön már hagyománnyá vált, hogy a 
Debreceni Virágkarneválon fellépő csoportok közül többet is vendégül látunk. Ezen az estén a közel 120 taggal büszkélkedő 
Yenierenkoy Municipality Folk Dance Group ciprusi néptánccsoport, valamint a Sbandieratori Ducato Caetani olasz zászló-
forgató csoport különleges színpadi produkciója tette igazán nemzetközivé a napot. Szegények akkor még nem tudták, hogy 
másnap mekkora eső zúdul rájuk Debrecenben. A rendezvényen színes táncos produkciókat is láthattak az érdeklődők, hiszen 
fellépett a Kenguru Tánc – Sportegyesület és a Dance Universe Tánncsoport is. Az előkarneváli est sztárfellépője pedig a Mike-
pércsen kedvelt PG csoport volt, akik a helyi születésű énekesnővel, Erdős Fruzsinával és “Kukorica Jancsival” közösen remek 
hangulatot varázsoltak a Wass Albert Kultúrházba.

A zárónapon a gyerekeknek kedvezve a Libavonat zenekarral indult a programkavalkád, majd délután kezdetét vette az irodalmi 
főzőverseny, ahol főttek sültek az ínycsiklandozó ételek melyeket később zsűri értékelt. A III. Mikepércsi Pedáltaposó Kupára pedig 
ezúttal is szépszámú jelentkező nevezett korosztálytól függetlenül. Később a legtöbb versenyzővel megjelent osztály megkapta az ország 
tortáját a polgármestertől.  A Főtéren az MH5. Bocskai István Lövészdandár Toborzó sátránál a repülőgép szimulátort is kipróbálhatták 
az érdeklődők. A Mikepércsi Nyár utolsó estjét is színpadi produkciók zárták. Fellépett a Control Dance Klub, Erdős Fruzsina 
és zenekara, valamint nagykoncertet adott a 2002-ben alapított világzenei együttes a Balkán Fanatik is, akik betyáros virtust, 
valamint népzenei elemeket is ötvöztek dalaikban, amire a színpad előtt rengetegen táncra is perdültek.
Az Önkormányzat reményei szerint ebben az évben is kellemes kikapcsolódásban lehetett azoknak része, akik kilátogattak 
a Mikepércsi Nyár rendezvényeire, hiszen élményszerű nyárrá kívánták azt formálni a mikepércsiek és a hozzánk látogatók 
számára egyaránt. Bár a nyár elmúlt, a Pércsi Tv őszi, téli adásaiban felidézzük majd az eseményeket, sőt a Facebook rajongók 
sem maradnak nyári élményeket felidéző fotók, videók nélkül. Aztán 2016-ban a hagyomány folytatódik... 
                   Dienes Zoltán
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal sokat tettek azért, hogy a fesztivál emlékezetes maradjon 
mindannyiunk számára:
Almási Imre, Balogh Tibor Ferenc, Bara Dávid, Barna Zoltán, Belme László, Benéné Kiss Andrea, Besenyei József, Buzsik Lászlóné, 
Cziberéné Kovács Ingrid, Cseke Bence, Cseke Boglárka, Csekéné Papp Gyöngyi, Decki László, Diósné Szilágyi Erzsébet, Dobai Zsuzsa, 
dr. Csapóczi Norbert, Éberhaldt Ildikó, Fehér Napsugár, Ferenczi Gábor István, Fiák Józsefné, Fülöp Pál Richárd, Garainé Zahor-
ján Mária, Gyaraki Katalin, Hentes Kornélia, Hentes Sándor, Hentes Sándorné, Horváth Gáborné, Horváthné Oláh Mariann,  Janky 
Gabriella, Jávorszki Attila, Juhász Diána, Kádár Lászlóné, Karácsony Antal, Kelemen Edit, Kelemen István, Király Brigitta, Kiss Gábor, 
Kiss Lászlóné,  Kiss Sándorné, Kissné Győrössi Mária, Kósa Tibor, Kovács Ferenc, Kovács Fruzsina, Kovács József, Kovács Józsefné,  
Kovácsné Lakatos Mónika, Kun Gábor, Lakatos Károly Csabáné,  Major Andrea, Mászlainé Simon Mónika, Molnár Ildikó Kinga, Nagy 
Istvánné,  Nagy Istvánné,  Nagy János, Nagy Jánosné, Nagy Levente, Nagyné Lánczi Anikó, Nagyné Lőrinczi Szilvia, Nagyné Nagy Zita, 
Nyulásziné Szombati Zsuzsanna, Orosz György, Pál Rebeka, Pamperné Katona Irén, Papp Ernőné, Parti Lajos, Pásti Jánosné, Patai András, 
Pohly Szilvia, Rásóné Diószegi Eleonóra, Rácz Gabriella, Rásó Sándorné, Reingl Ferenc, Rugánné Gyökeres Ibolya, Simon István,  Simon 
László, Simon Tünde, Sütő József, Szabó Lajosné, Szakál Attila, Szakál Csenge, Szántó Klára, Szilágyiné Ónodi Katalin, Takács Imréné, 
Tóth Erzsébet, Tóth Lajos, Varga Gyöngyi Piroska, Vass Lajos, Vass Zsuzsanna, Végh Jánosné,  Végvári Beáta, Venyige Tiborné, Venyige 
Tímea, Veselényi Orsolya, Vida Gáborné
             Köszönjük!
            Tímár Zoltán polgármester
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16.

„Bölcsődésből óvodás lesz, Óvodásból iskolás, Akármilyen nagy a világ, 
Ez mindenütt így szokás.”

 
2015. július 16-án  tartottuk meg az óvodába készülő gyermekeknek a „búcsú uzsonnát.” A 
meghitt délutánon gyermekekkel, szülőkkel, kisgyermeknevelőkkel együtt emlékeztünk az el-
múlt időszakra. 20 bölcsődés gyermekünk köszönt el az élményekben gazdag bölcsődei élettől.
Nyári zárásunk 2015. július 27-től 2015.augusztus 9-ig tartott.
2015. szeptember 1-től megkezdődött az új gyermekek szülővel történő fokozatos beszoktatása. 
A Kisvakond csoportba 12 gyermekkel kezdjük meg a 2015-2016-os nevelési-gondozási évet. Az 
Őzike és a Süni csoport 12-12 gyermekkel folytatja működését.
2015. szeptember 28-án 16.00 órától ünnepeltük meg az 1 éves születésnapunkat. Kellemes, 
vidám, jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt a bölcsődébe járó és a bölcsődétől elköszönt gyer-
mekekkel és szüleikkel.
2015. október 21-én 16.30-tól tartjuk meg szülői értekezletünket, melyre szeretettel várjuk a 
kedves szülőket.
              Dudás Gyöngyike

A fotókat készítette: Miszkuly Emese
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Korzónyitás

Papp Sándorné és Belme Lászlóné óvodapedagógusok, valamint a Napocska csoportosok nyitották meg a 2015. évi Mikepércs 
Nyári fesztivált. Programjukban népi gyermekjátékokat és néptáncot mutattak be a szülők és a nézők nagy örömére. A ballagásuk 
május végén volt ugyan, de még a nyári melegben is szívesen léptek színpadra, mint igazi iskolaérett gyerekek.

20. Jubileumi Jótékonysági bál a Csodavár Óvodáért

Már a júliusi Böngészőben is jeleztük, most megerősítjük, hogy 2015. október 17-én 19.00 órától szervezzük meg a Jubileumi 
bálunkat.
Új helyszín:  Hunyadi János Általános Iskola Tornaterme
Program: a Méhecske és a Nyuszi nagycsoportosok köszöntő műsora, táncjáték, vacsora, tombolasorsolás
Zenész: az óvodabálok örökös zenésze: Tele János.
Szeretettel várjuk asztaltársaságok jelentkezését a Csodavár Óvodában személyesen vagy a 70/387-1150 telefonszámon, illetve 
Móré Sándorné: 70/331-2826-es telefonszámán.

Babaszépségverseny

A falunap délelőttjén elengedhetetlen a babaszépségverseny, a Csodavár Óvoda 
szervezésében. 58 gyerek, 3 kategóriában lépett színpadra.
1. kategória: a bölcsis korosztály
2. kategória: az óvodás
3. kategória: kisiskolás
1. kategória győztesei: Legszebb fiúcska: Tóth Botond
                                                  Legszebb lányka: Ábri Miranda
2. kategória győztesei: Kishercegnő: Tollas Viktória
                                                  Kisherceg: Horváth Marcell
3. kategória győztesei: Kisdiáklány: Tóth Fanni
                                                  Kisdiák: Balogh Csaba

2015/2016-os nevelési év a Csodavár Óvodában

A nevelési évet két helyszínen a Petőfi utca 34. alatt 3 csoportban 76 gyerekkel, a Meseerdőben (Tisza István u. 14.) 3 csoportban, 
73 gyerekkel kezdtük meg. A szülőknek az év pedagógiai feladatairól, a nevelési év eseményeinek, programjainak időpontjáról, a 
Házirendről, a csoportok életéről szülőértekezleten adtunk tájékoztatást.

A fotókat készítette: Miszkuly Emese
17.
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Nyugdíjba vonul mindenki Erzsike óvó nénije, 

Papp Sándorné 

 “Szinte pár hét alatt a lelkem mélyén eldöntöttem, hogy számomra ez a hivatás 
életem meghatározó állomása.” - Mondta Papp Sándorné, aki hamarosan megkezdi 
nyugdíjas éveit 40 év gyermekek között eltöltött év után.  A munka helyett ezután 
az emlékeknek és családjának él. 

 Papp Sándorné 1958. június 30-án, Debrecenben született. Az általános iskola 
elvégzése után tanárai biztatására a berettyóújfalui Zalka Máté Szakközépiskolában 
folytatta tanulmányait, mely az évek során óvónőképzővé alakult át. Az iskola be-
fejezésekor 1976-ban egy debreceni óvodából is ajánlatot kapott, de ő Mikepércset 
választotta, amit – mint mondja – nem bánt meg. -Vallom, hogy nagyon szerencsés 
ember vagyok. Olyan vezetőim voltak, mint Katóka néni, aki a második anyánk 
volt, sajnos már nincs közöttünk, majd Nagy Endréné és Móré Sándorné, akiknek 
munkássága pélaértékű valamennyiünk számára. Nagyon segítettük egymást, olya-
nok voltunk, mint egy család. -tette hozzá.

 Papp Sándorné tőzsgyökeres mikepércsi. 1979-ben ment férjhez, s az évek 
során két gyermekük született, Zsófi és Katinka, aki már egy unokával is megörvendeztette a családot.  Úgy véli, az elszalasztott 
pillanatokat nem lehet pótolni, a gyermekeket feltétel nélkül kell szeretni. - A gyermekek nem változnak. A szülők azonban 
szabadabb szellemben nevelik a csöppségeket, amihez nekünk alkalmazkodnunk kell, ezért van az óvónőknek nagy felelősség 
a vállán. Az óvoda évtizedek óta az az intézmény, ahová a szülő bizalommal viszi legféltettebb kincsét, a gyermekét, mert ott 
biztonságot, simogatást, nevelést és fejlesztést kap, és ezért kell, hogy a család és az óvoda szorosan együttműködjön. Pedagóguse-
gyéniségekre van szükség, akik a gyermekeknek szabad és boldog gyermekkort biztosítanak, hogy felnőve ők is önálló egyénisé-
gekké válhassanak. -mondja. 
 Meghatóan beszélt a háta mögött hagyott 40 esztendőről Papp Sándorné. Jelenleg szabadságát, október 2-tól pedig fel-
mentési idejét tölti. - Tímár Zoltán polgármester úr, illetve Móré Sándorné vezető-óvónőm jóvoltából, mind a 8 hónap felmentési 
időt megkaptam, úgy gondolom, hogy talán ez a munkám elismerése is. Mindig mélyen meghatódom, ha arra gondolok, milyen 
mélyen érző, mennyi alázattal bíró óvodapedagógus az, aki évtizedeken keresztül magára vállalja azt a felelősséget, amellyel a 
felnövekvő nemzedékek nevelése jár. - tette hozzá.

 Az óvónő rajong a népi hagyományokért, mint mondja, ez édesapjának köszönhető, aki 40 éves koráig tevékenykedett 
vőfélyként a faluban. - Ami létezett rigmus, azt én mind megtanultam apukámtól szőlőkötözés közben. Időközben sikerült a 
Hajdú Néptáncegyüttes néptáncoktató tanfolyamát is elvégeznem, utána az óvodában bevezettem a néptáncot, a népi hagyo-
mányokat, a motívumfűzéseket. A megszerzett tudást átadtam a kollégáimnak, akik kiválóan csinálják. Évzáró műsorainknak 
híre van, olyan csodásak. Aztán népi gyermekjátékok és népi kismesterségek felsőfokú oktatója lettem, ezt is becsempésztük az 
óvodába, agyagoztunk, gyöngyöt fűztünk.  - mondja. 

  Mióta több szabadideje lett, Papp Sándorné szívesen főz, süt családjának, s férjével is sokat kerékpároznak az egészségük 
megőrzése érdekében. - Rászoktunk a férjemmel, hogy naponta 18 km-t kerékpározunk. Megépült a kerékpárút és mindenki-
nek tudom ajánlani, hiszen remek kikapcsolódást nyújt. - Emellett pedig kirándulni szeretnének. - Ezentúl minden nyáron el-
megyünk valahová egy hétre nyaralni, a férjemnek 9 éve van még a nyugdíjig, úgy gondoltuk, hogy ezt mostmár megengedhetjük 
magunknak.

 Csendes alázattal végezte munkáját, több mint 40 éve fáradhatatlan mosollyal az arcán Erzsike óvó néni. Szelíd nyuga-
lommal igazgatta a gyermekeket nap, mint nap. Lendülete mit sem hagyott alább az évtizedek során, bármire is kérték, min-
denben részt vett. Ha kellett, táncolt, a gyermekekkel együtt tornázott, fellépett mindenki Erzsike nénije. A búcsú mindig kettős 
érzelem, elválás a régitől és indulás egy új felé. Hisszük, hogy újabb kapuk nyílnak meg számára, miközben e mostani is csak 
jelképesen csukódik be mögötte, hiszen egy óvó néni mindig óvó néni marad. 

Nyugdíjba vonulása alkalmából kívánunk neki gondtalan nyugdíjas éveket, sok derűt, boldogságot szeretett családja körében! 
                       Dienes Zoltán
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Ballagó Napocska csoport névsora: Ábri Viktór Zsolt, Bihari Levente, Boldizsár Béla, Erdelics Bence, Dászkál Sarolta, Gali Dominik, 
Girán Zsombor, Gráfel Patrik, Gulácsi Hanga, Karap Anna Ivett,  Kecskés Boldizsár, Lovász Kriszta, Molnár Ádám, Mező Tifani Mi-
randa, Papp Fruzsina, Pálfi Kitti, Rácz Zita, Serbán Szilvia, Szabó Kitti, Orvos Ádám, Tar Gréta Zsófia
Óvónők: Papp Sándorné Erzsike óvó néni, Belme Lászlóné Muci óvó néni  Dajka néni: Nagy Istvánné Kati néni

19.
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Jutalomtábor Tihanyban!

Mikepércs Önkormányzatának jóvoltából és a Városok, Falvak Szövetségének segítségével tizenegy tanulónk egy csodálatos 
hetet tölthetett a Balatonnál, Tihanyban. Felejthetetlen jutalomtábor volt ez, hiszen Tihany nem csak a Balaton, de Magyarország 
gyöngyszeme is. 

Megnézhettük az apátsághoz tartozó történelmi és kulturális emlékeket, élvezhettük a gyönyörű természeti környezetet és a 
Balaton nyújtotta felüdülést. Itt egyszerre volt lehetőségünk strandolni, ismerkedni a magyar történelemmel és gyönyörködni a 
természet szépségeiben. Az öt nap változatos programjának palettáját sok érdekes esemény színesítette: sétahajóztunk a félsziget 
körül, megnéztük a Magyar Királyok Panoptikumát, felültünk a DOTTO kisvonatra, ellátogattunk az apátságban I. András 
király sírhelyéhez, levendulás szuvenírt vásároltunk, és nem utolsó sorban sokat strandoltunk. Bár hamar elrepült ez a pár nap, 
mégis sok-sok élménnyel gazdagon, felüdülve és lebarnulva tértünk haza Tihanyból.      
                                                                     
               Kovács Judit
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Lett egy szép közös emlékünk

Újabb nyár illant el... persze a nyár nem lenne igazi táborozás 
nélkül! 
Idén 60 diákunk tölthetett el egy gyönyörű hetet a Balaton mel-
lett augusztus közepén. Az Erzsébet Programnak köszönhetően 
Fonyódligetre jutottak el a 8-14 éves tanulóink, akik bizony életre 
szóló élményekkel tértek haza!
A gyerekek mellett minden faházban volt pedagógus, aki a kisebb 
sebek, a napszúrás, a fog- és fejfájás mellett a törékeny lelkeket is 
ápolgatta. A kisebbek pityergéssel feküdtek le az első napokon, a na-
gyobbak alig várták az éjszakai bátorságpróbát! 

Az első napon kerekeken guruló kisvasúttal utaztunk a szomszédos 
Fonyódra, ahol helyismereti kérdéseket kaptunk, miközben megis-
merkedtünk a településsel. Ezen a vetélkedőn két kategóriában is első 
helyezést értek el csapataink! Délután néhányan részesei lehettek a 

vízi furfangos vetélkedőnek, ahol nagyon jól érezték magukat a Balatonban versenyző gyerekek.
Második napon sokat lubickoltunk, élveztük a gyönyörű, napos időt. A táborszervezők jóvoltából vízi vidámparkot próbálhattunk ki, ami 
igazán jó móka volt! Este a kicsik koncerttel zárták a napot, míg a felsősök rátermettségükről tettek tanúbizonyságot a bátorságpróbán.
Harmadik napon áthajókáztunk a kellemes hangulatú Badacsonyba, délután a rekkenő hőségben azonban már csak a Balatonra 
vágytunk.
Kötélhúzó versenyre is neveztünk, ahol sikerült azt is bizonyítani, hogy nemcsak okosak, figyelmesek, fegyelmezettek és össze-
tartóak gyermekeink, de még erősek is! Ezen a versenyen az előkelő második helyezést értük el, ahol törékeny igazgatóhelyettesünket 
és csapatát egy - szerintünk legalább díjbirkózó - tanárbácsi és diákjai húzták el... 
A Ki mit tud? vetélkedőn iskolánkból Dér Emese mutatta meg tánctudását. Csalódottak lettünk volna, ha nem nyerte volna el a zsűri 
tetszését is: szólótáncával III. helyezést ért el. 
A búcsúesten diákjaink együtt énekelték a tábordalt, majd címet és telefonszámot cseréltek új barátaikkal, akikkel együtt várják a 
következő Erzsébet tábort, hátha ismét találkoznak! Volt egy meglepetés is ezen az estén: Tímár Zoltán polgármester úr meglátoga-
tott minket, aki nagyon finom fagyikat hozott nekünk ajándékba.
Hazafelé úton még megálltunk Budapesten, ahol a Hősök terén Hunyadi János szobra alatt csináltunk egy csoportképet, ezzel zárva 
a csodálatos hetet. 
Köszönjük Mikepércs Önkormányzatának és polgármester úrnak, hogy támogatásával hozzájárult ahhoz a feledhetetlen élményhez, 
amit a tábor alatt átéltünk!
                   Sápi Ildikó 

INTÉZMÉNYI HÍREK/ISKOLA

21.



Mikepércsi Tükör

INTÉZMÉNYI HÍREK

22.

Taposd a pedált, nyerd el a tortát!

Augusztus 29. délutánján hétágról sütött a nap ránk. Búcsúztunk a nyártól, 
búcsúztunk a korzótól. De nem akárhogyan! E jeles napon rendezték meg 
a III. Mikepércsi Pedáltaposó Kupát. Előtte már a tanévnyitó ünnepsé-
gen beindult a szervezkedés, hiszen Fejérné Juhász Mónika igazgatónő 
kihirdette: az az osztály, ahonnan a legtöbben részt vesznek a versenyen, 
megnyeri Tímár Zoltán Polgármester Úr felajánlását: az ország tortáját, 
a cukormentes buborékos baracktortát. Már a hír hallatán is összefolyt a 
nyál a szánkban! Így hát hőség ide, hőség oda, izzadás ide, izzadás oda, 
nyeregre fel! A szervezést és a lebonyolítást most is a Megyei Kerékpáros 

Szövetség profi szervezői és versenyzői vállalták. A verseny új helyszínt kapott: a Kossuth utcán gyülekeztünk regisztrációra. Majd 
korcsoportonként kijelölték a csapatokat, a távot és tűz…(Egyik-másik versenyző kereke tényleg füstölt a nagy igyekezettől!) Több 
mint 100 versenyző mérette meg magát az óvodásoktól a nyolcadikosokig. A nézősereg és a rokonság derekasan szurkolt, rekedtre 
ordítva magát biztatta  a versenyzőket. Mindenki nyert! Először is egészséget a mozgással. Aztán az Önkormányzat támogatásával 
gazdagabb lett egy kulaccsal, egy üdítővel, egy müzli szelettel és egy oklevéllel. Az eredményhirdetésre a fesztiválon került sor. A 
színpadon minden győztes nyakába került az ez alkalomra tervezett érem. S hogy a torta kié lett? Hát a 4. b osztályé! Ez a csapat 
remekelt, a legtöbben jöttek el (18-an) és teljesítették a távot. Köszönet érte mindenkinek! Így aztán a tanév első napját a finom torta 
falatozásával kezdték a nebulók! Megérte!!! Vajon jövőre ki nyeri?

Nyertesek: Óvoda (3-4 év): I. Makó Éva, II. Simion Artúr, III. Bene Balázs. (5-6 év): Tóth Vivien és Kovács Gergő, II. Rozsondai 
Panna és Tóth Gergő, III. Nagy Borbála és Simion Ábel. Iskola (1-2. o.): I. Lovász Kriszta és Jankó Mihály, II. Katona Petra és Éder 
Sámuel, III. Széles Réka és Seprényi Lajos. (3-4.o.): I. Lovász Nóra és Kovács Gergő, II. Fazekas Fanni és Balogh Roland, III. Tóth 
Fanni és Komlósi Jonatán. (5-6. o.): I. Kovács Dorottya és Vancsek Tamás, II. Szemere Adrienn és Kovács Ferenc, III. Beke Enikő és 
Gáspár Norbert. (7-8. o.): I. Almási Ágnes és Jankó György, II. Fiák Vivien és Pálfi Lajos, III. Rácz Péter. Családok: I. Fiák Vivien 
és családja, II. Kovács Ferenc és családja, III. Makó Balázs és családja.
                                                             Ivánka T. Éva, a 4.b büszke osztályfőnöke
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Hunyadisok sikere a Tölgyfamaci országos meseíró versenyen

A Momo Gyermekrádió országos meseíró versenyt hirdetett. A pályázat kiírói megadták a mese szereplőit, s a gyerekeknek 
kellett kitalálni hozzá a történetet. A legjobbakat leadták, ezzel a gyerekek országos hírnevet szereztek maguknak és az 
iskolánknak. 

Az általános iskolás, felső tagozatos kategóriában az iskolánk tanulói közül 5 fő meséjét ítélték annyira jónak, hogy adásba 
került az alábbi címmel és időpontban: 

Tengyel Dániel (6.b) Málna kalandja - június 07., 
Sitku Regina (6.a) Málna a tölgyfamaci – június 07., 
Besenyei Virág (6.b) Buborék csodálatos kalandjai - június 15., 
Fekete Zsuzsanna (6.b) Buborék kalandjai - június 21. 
Beke Enikő (6.a) Bögremacska a nagyvilágban - június 28. 
Felkészítő tanáruk: Dévényi Mihályné

A mesék szövege megtekinthető a facebookon, a Tölgyfamaci, Zsebgonosz és Buborék facebook oldalán, megkeresve az 
aktuális időpontokat.
Az előadott mesék videója megtekinthető a Momó rádió honlapján: http://momoradio.hu/. Lépések: - műsorainkról - hangos 
mesék - A Tölgyfamaci mesepályázatra beérkezett mesék.
A mesék letöltése a http://zsebgonosz.wix.com/vagyokaszo oldalon lehetséges.

Gólyadélelőtt

A mikepércsi gyerekek nagy örömére az iskola a leendő első és ötödik osztályos 
tanulók számára már augusztus utolsó napjaiban megnyitotta kapuit. A kipostázott 
színes meghívók-rajta az osztályfőnökök hívogató szavaival-szinte teljes létszám-
mal becsalogatták a gyerekeket az iskolába. 

A Gólyadélelőtt az ismerkedés és a vidámság jegyében zajlott. Minden kisiskolás 
és újdonsült felső tagozatos diák félelmek nélkül, izgatott várakozással, és nagy 
mosollyal az arcán érkezett. Az iskolakezdéshez feldíszített tantermek már várták 
kis lakóikat. A gyerekek nagy örömmel foglalták el helyüket és vették birtokba 
osztálytermüket, amely szeptembertől júniusig a második otthonuk lesz. 

Mindenkinek jutott szék, pad, fogas, és hely a szekrényben, ami csak az övé, és ahol 
majd pihenhet az iskolatáskája a nap végéig. A színes őszi dekoráció, az ablakon 
ülő kis baglyok pedig még barátságosabbá tették azokat. Az ismerkedés után végre 
kezdetét vette a játék. A kicsik színeztek, alkottak, majd kimozdulva az iskolapad-
ból énekeltek és népi gyermekjátékokat játszottak az udvaron.  A tanító nénivel 
bejárták az épület minden zegét-zugát. Felderítették, hol fognak majd tornázni, hol 
dolgozik az igazgató néni, és azt is, hogy hol vannak a mosdók. A nagyobbaknak 
pedig vidám vetélkedővel, furfangos fejtörőkkel és egy kis kézműveskedéssel szol-
gált ez a délelőtt. 

Az idő azonban hamar elszaladt, és végül „kicsengettek” a Gólyadélelőttről is. A 
jókedvű együttlétnek köszönhetően, szeptember elsején reggel még a legkisebbek 
sem pityeregtek, mikor átlépték az iskola kapuit. 

              Sápi Ildikó az 1.a osztály osztályfőnöke és Kovács Judit az 5. a osztály osztályfőnöke

INTÉZMÉNYI HÍREK
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Becsengettek

Elkezdődött a 2015/2016-os tanév, újra megteltek élettel iskolánk tantermei. 
13 osztályban 253 diák ült iskolapadba. Közöttük 25 első osztályos tanuló 
van, akik ismerősként jöttek hozzánk, hisz tavaly már az OVISULI programok 
során megismerkedtek iskolánkkal, a tanító nénikkel.
Intézményünk arculatát a művészeti és az idegen nyelvi képzés teszi sajátossá. 
A művészeti iskola GRAFIKA és NÉPTÁNC tanszakán ebben a tanévben 124 
tanuló bontakoztathatja ki tehetségét.
Kiemelten fontosnak tartjuk az angol nyelv oktatását, melynek óraszáma az 
első három évfolyamon heti 1 óra, a 4.évfolyamtól az emelt szintű oktatást 
választóknak heti 5 óra, a nem emelt szinten tanulóknak heti 3 óra.
A nyelvoktatás eredményességének elősegítése érdekében célként fogalmaz-
tuk meg, hogy 8.osztályban a legszorgalmasabb tanulók letegyék a JUNIOR 
NYELVVIZSGÁT. A nyelvvizsgára jelentkezés a tanuló, illetve családja dön-
tése lesz, a költségek finanszírozásához iskolánk alapítványa, a Gyermekekért 
Alapítvány is támogatást nyújt. 
A pályázati lehetőségeket kihasználva intézményünk is csatlakozott a Debre-
ceni National Instruments cég által támogatott NI PROGRAMHOZ. Ennek 
során a műszaki pálya iránt érdeklődő tanulók szakköri keretek között bepil-
lantást nyerhetnek a ROBOTIKA világába.
 A TIE, vagyis TELJESKÖRŰ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT 
keretében a tavalyi tanévben és az idén is komplex intézményi testmozgás és 
egészségfejlesztési programokat valósítottunk és valósítunk meg.
Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás mellett a sportban is legyen sikerélményük 
tanulóinknak. Ettől a tanévtől újdonságként vezetjük be, hogy testnevelés óra 
keretében, az 5. évfolyamos tanulóink megismerkedhetnek a VÍVÁS alap-
jaival.
Jó végignézni a nyáron nagyot nőtt gyerekeken, a vidám gyerekarcokon, és 
bízom benne, hogy az első napok barátságos hangulata egész évben jellemzi 
majd iskolánkat.
Úgy gondolom, minden adott ahhoz, hogy sikeres, tartalmas tanévet zárhas-
sunk majd 1 év múlva. 

                Fejérné Juhász Mónika 

INTÉZMÉNYI HÍREK/ISKOLA
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Ovisuli

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és AMI a 2015/2016-os tanév októberében, harmadik alkalommal indítja el nagysikerű 
iskola előkészítő programját, az Ovisulit. A népszerű programsorozat legfőbb célja, hogy felkészítse a gyerekeket a gördülékeny iskolakez-
désre, ismerkedjenek a gyerekek az iskola világával, szokásaival és nem utolsó sorban, megismerjék mind a szülők, mind a gyerekek a 
következő tanév első osztályos tanítóit. Az iskola szeptember végén tájékoztató levelet küld minden olyan mikepércsi családnak, ahol 
nagycsoportos gyermeket nevelnek, remélve, hogy tovább nő az Ovisulisok száma. A 2015/2016-os tanév Ovisulis programja a következő:
Alkalom Időpont A gyerekek programja A szülők programja
1. október 08. (csütörtök) 16,30 Az iskola bemutatása, vé-

gigvezetve a gyerekeket az 
intézményben

Iskolánk általános bemutatása, a programban 
résztvevők bemutatása

2. november 12. (csütörtök) 16,30 Komplex játékos fejlesztő 
foglalkozások

Beszélgetés az iskolaérettségről a nevelési tanácsadó 
munkatársával

3. dec. 10. (csütörtök) 16,30 Angol nyelvi játékok Beszélgetés a leendő első osztályos tanító né-
nikkel, módszerek, napi beosztások ismertetése

4. január 21. (csütörtök) 16,30 Játékos testnevelés, gyermek-
tánc

Tanulási zavar, tanulási nehézség, BTM, SNI : 
iskolánk fejlesztő pedagógusának ismertetője az 
említett témákban

5. február 18. (csütörtök) 16,30 Interaktív tábla használata 
fejlesztő játékokkal

Az Alapfokú Művészeti Iskola bemutatása

6. március 17. (csütörtök) 16,30 Játékos képességfejlesztés Tájékoztató a beiratkozásról, a hitoktatásról, és 
minden egyéb, ami a szülőket érdekli

                                                                                                                                                                                                      Feketéné Győrfi Erika

25.
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Dátum Időpont Esemény
10.09. (PÉNTEK) 8.00-16.00 ŐSZI PAPÍRGYŰJTÉS A DÖK SZERVEZÉSÉBEN
10.15. (CSÜTÖRTÖK) 14.00-16.00 IDEGEN NYELVI HÁZI VERSENY A 3-8.ÉVFOLYAMOSOKNAK
10.16. (PÉNTEK) 8.30-14.00 HONISMERETI KIRÁNDULÁS ÁLMOSDRA A 6.ÉVFOLYAMOSOKNAK
10.20. (KEDD) 7.45-8.30 NYÍLT ÓRA AZ ÓVÓNÉNIKNEK AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN
10.21. (SZERDA) 7.45-9.25 NYÍLT ÓRÁK A SZÜLŐKNEK AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN
10.21. (SZERDA) 14.00-16.00 NYÍLT NAPKÖZIS FOGLALKOZÁS A SZÜLŐKNEK AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN
10.21. (SZERDA) 9.40-10.25 MŰVELETI SEBESSÉGMÉRÉS A 3., 4., 6. ÉVFOLYAMOSOKNAK
10.22. (CSÜTÖRTÖK) ALSÓ T.:10.45

FELSŐ T.:12.00
MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORRADALOMRÓL ÉS A KÖZTÁRSASÁG 
KIKIÁLTÁSÁRÓL (RÖVIDÍTETT TANÓRÁK)

10.22. (CSÜTÖRTÖK) 13.30-16.00 VERSMONDÓ VERSENY AZ ALSÓ TAGOZATOSOKNAK
10.23. (PÉNTEK) MUNKASZÜNETI NAP
10.26-10.30. ŐSZI SZÜNET

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
októberi programjai 

INTÉZMÉNYI HÍREK/ISKOLA
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26.

Kiállítás és Irodalmi est 

Szeptember 16-án a Wass Albert Kultúrházban irodalmi est és kiállítás keretében emlékeztünk a második világháború befejezésének 
70. évfordulójára. A Bélyegmúzeum „Embermentők” bélyeg-, valamint a Bocskai István Bajtársi Egyesület „Magyarország Versaillestől 
Párizsig” tablósorozatának kiállítása sok érdeklődőt vonzott. A rendezvényt színesítették Katona Sándor úr gyűjteményéből összeál-
lított, második világháború időszakát jellemző hadtörténeti ereklyék, továbbá a tárgyidőszakot felölelő eredeti hangfelvételek.

A megnyitón többek között részt vettek Petrus Zsuzsanna, a Magyar Posta Zrt. Mikepércsi Posta vezetője, valamint a posta munka-
társai, Zakorné Petics Erzsébet a Magyar Posta Zrt. Debrecen 20 Malompark Posta vezetője. A Bocskai István Bajtársi Egyesületet 
Szarka János nyá. ezredes, elnök, Szabó Jánosné és Oláh László nyá. alezredes elnökségi tagok képviselték. Az érdeklődők között 
sok fiatal is volt, a Hunyadi János Általános iskola diákjai és a tantestület tagjai is részt vettek az eseményen.
Nikodém Gabriella a Bélyegmúzeum igazgatója nyitotta meg a rendezvényt. Oláh László nyá. alezredes a Bocskai István Bajtársi 
Egyesület nevében üdvözölte a megjelenteket, megköszönve a szervezőknek, hogy biztosították Mikepércs lakossága számára a 
tablókiállítás megtekintését. Elsősorban a fiatalok figyelmét hívta fel az egymás iránti toleranciára, megbecsülés és megértés fon-
tosságára, a gyűlölködés és rasszizmus elutasítására. Előbbiek hiánya előbb-utóbb konfliktusok forrása lehet, elvezethet egy újabb 
háborúhoz is. 
A kiállításon látható volt Mikepércs község háborúban elesett, illetve hadifogságba került katonahőseinek fényképes tablója is. Itt 
szeretnénk megköszönni a mikepércsi családok segítségét, a fényképek rendelkezésünkre bocsájtását, valamint Dévényi Mihályné 
tanárnő munkáját.
        A megnyitót követően a közönség különleges előadói estet tekinthetett meg, “Szétszórtan, egy magyar család sorsa” címmel, 
Kilyén Ilka Kemény János-díjas és Bartók Béla-emlékdíjas marosvásárhelyi színésznő, Kilyén László színművész és Ritziu Ilka 
Krisztina színművésznő tolmácsolásában tárult elénk egy család élete az 1940-50- es években. Részletek hangzottak el dr.Kilyén 
Károly Fennmaradni c. könyvéből. A napló a Szibériában tíz évig tartó hadifogság emlékein keresztül mondja el egy értelmiségi 
megrázó sorsát.

A megnyitóra és az irodalmi estre ellátogatók bepillantást nyerhettek a háború  történéseibe, a bélyegeken keresztül az emberek 
százait megmentő  kimagasló személyiségek életébe.  Mikepércs Község Önkormányzata ezzel a rendezvénnyel emlékezett meg, a 
szinte minden magyar családot érintő vészterhes korszakról.

A kiállítás október 6-tól október 22-ig a közösségi házban tekinthető meg, munkanapokon 8.00-18.00-ig, szombaton 8.00- 11.00-ig. 
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
                                                                                       Pohly Szilvia, Oláh László nyá. alezredes
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Fél évszázad hűségben
Több éves szép hagyomány településünkön, hogy az Önkormányzat kis küldöttsége 
otthonukban felkeresi és köszönti a házasságkötésük félévszázados, vagy többedik 
kerek évfordulóját ünneplő mikepércsi párokat.

A házassági évforduló egy nagyszerű lehetőség arra, hogy egy kicsit lassítsunk ebben a 
felgyorsult világban; pihenjünk, örüljünk egymásnak és szeressük egymást. Egy ilyen alka-
lom lehetőséget nyújt arra, hogy a házastársak köszönetet mondjanak egymásnak a meg 
nem köszönt szép napokért, és ezáltal boldog perceket éljenek át.
Erdei József és felesége, Deli Erzsébet 1965. május 9-én fogadott örök hűséget egymásnak. 
Az akkori közös fekete-fehér fotó azonban még ma is kiemelkedő helyet kap szobájuk fa-

lán. Vajon mi a titka annak, hogy két emberöltőn át képesek egymás mellett jóban-rosszban kitartani? A legfontosabb talán a kölcsönös 
szeretet, és egymás tiszteletben tartása. - mondja Erzsike néni.
Hihetetlenül gyorsan elmúlnak az évek, sajnos ez ellen tehetetlen még maga az ember is. Változnak az idők, az álmok, mi is válto-
zunk, de valahol mélyen legbelül mégis ugyanazok maradunk. Sok mindent átélünk, megélünk, túlélünk dolgokat, eseményeket. 
Azonban mindig van rá lehetőség, hogy ezekben újra és újra felfedezzük az élet szépségeit. Mindig van valami, ami örömet okoz. 
Mindig számoljuk az elmúló éveket, bár hiába, számolva sem lesz több, vagy kevesebb, és nem is a közösen eltöltött évek számától 
függ a házasságunk minősége. Sokkal fontosabb az, hogy mennyire tudjuk szeretni egymást.
                   Dienes Zoltán

KÖZÖSSÉG

27.

Bazsarózsa Népdalkör:

A  népdalkör augusztus 30-án részt vett  a Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) által szervezett XIX. Egri Népzenei 
Gála Országos és Aranypáva Nagydíjas versenyén.

A megmérettetésen  két csokorral indultak: Szabolcsi népdalokkal és Aradvány-
pusztai summás életet idéző népdalokkal. Vatainé Facsar Veronika csoportvezető 
így értékelte a szereplésüket:
„Szeretjük az előadott dalokat, már-már életünk részei. A zsűri értékelése alapján 

a kitűzött céloknak a Summás csokorral minden tekintetben megfeleltünk és országos arany minősítéssel értékelték élményszerű 
előadásunkat. A gálán való részvételt is kiérdemeltük, melyről TV felvétel is készült.

Szeretnék köszönetet mondani Tóthné Bene Juditnak, alapító tagunknak, Tahóczkiné Piroskának, Csonka Lászlónénak, Ungváriné 
Fehér Máriának, Ungvári Enikőnek és Szabó Alexandrának az odaadó munkájukért .
Köszönjük továbbá az Önkormányzat segítségét és új tagunk, Budai Imre aktív közreműködését az utazás lebonyolításában.”

                Pohly Szilvia
Mikepércsi Hímzőkör:

A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület rendezésében vándorkiállítás nyílt a 
Homokkerti Közösségi Házban szeptember 30-án, „Virágok az Alföldön” címmel. A 
hímzőkör is részt vesz  munkáival a kiállításon, mely október végéig tekinthető meg 
Debrecenben.
Indultak a Mikepércsi Nyár Irodalmi Főzőversenyén, a csoport az Öltögetők nevet adta 
csapatának. Az általuk készített csorbalevessel és szilvás buktával megosztott első helyet 
értek el. 
Kormányos Lászlóné viseletvarró-hímző, népi iparművész, a csoport vezetőjeként fo-
galmazta meg, mit is jelent számukra az alkotókör, melybe örömmel várnak új tagokat. 
„A népi hímzőkultúra megőrzése és tovább éltetése csak egyik feladatunk. A hímzéseket 
próbáljuk a mai kor ízlésének megfelelő használati tárgyak díszítésére is felhasználni. Örömet okoz, ha bemutathatjuk kiállítás keretein 
belül az eddig elkészült munkánkat. A foglalkozások alkalmat adnak arra, hogy a tagok a felmerülő problémáikat is meg tudják osztani 
egymással, és tanáccsal, jó szóval, ha kell segítséggel alakul, formálódik, kovácsolódik össze a csoport. A közös főzések, kirándulások, 
kiállítás látogatások is szerves részei életünknek. Várunk minden kedves fiatal és idősebb hölgyet, aki szeretne egy jó kis közösség 
köreibe tartozni.”                                                                                                                                                                                                Pohly Szilvia
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24.

„Itthon vagy!Magyarország szeretlek!”

Az országos programhoz csatlakozva Önkormányzatunk  Családi délelőttre várta a mikepércsi gyermekeket és családjaikat. Az állatok 
világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének  emléknapján, október 4-én. 
Ehhez az eseményhez kapcsolódóan a tavalyi évben először szerveztünk meg egy „ őszi gyermeknapot”, ahol a családi délelőttök állandó 
programjain kívül   több meglepetéssel is vártuk a gyerekeket. A kicsik és nagyok körében nagy sikert aratott a rendezvényünk, és nem 
volt ez másként az idei alkalommal sem.
Szeptember 26-án az esős időjárás ellenére szép számmal eljöttek a bölcsődés, óvodás,  iskolás gyermekek és szüleik a  Wass Albert 
Kultúrházba, hogy a kedvenceikhez kapcsolódó programokon részt vegyenek. 
10.00- tól a Szegedi Miniszínház  Róka Rudi házat épít című mesejátéka  vezette be közönségét az erdő lakóinak vidám és kalandos 
életébe, a gyerekek közreműködésével.
Az előadás után a Nagyerdei Kultúrpark segítségével állatbemutató és állatsimogató vette kezdetét. Nyúl, kecske, szakállas agáma, 
sarkantyús teknős, kéregutánzó sáska, botsáska, kígyó, skorpió szerepeltek a bemutatott állatok listáján, akik  nagyszerűen tűrték 
a kíváncsi gyerekek sokaságát.
 A hűvös időben jólesett mindenkinek a tízóraiként kínált  meleg tea, szörp, friss pogácsa, amit a Mikepércsi Étkező-Konyha 
készített, valamint  a csoki, ami az Önkormányzat ajándéka volt.
Az állatok szolgáltatták a témát a tűzzománckészítést választóknak. Pillangót, cicát készíthettek precíz, odafigyelést igénylő 
munkával Varsányi Melinda zománcműves vezetésével.
Vízparti növényekből készültek népi gyermekjátékok Szabóné Hutkai Gréta és Hutkai Lászlóné népi játszóház vezetők, valamint 
Hutkai László népi iparművész vezetésével. Mindenki kipróbálhatta az ügyességét a saját maga által készített játékkal. Bacskóné 
Nagy Gabriella művésztanár hennafestéssel varázsolt mutatós „testékszereket”, Kiss Virág pedig csillámfestést készített.
A gyerekek érdeklődését látva  valószínűleg nem árulunk zsákbamacskát, ha a jövő évi programot már most elkezdjük szervezni!
              Pohly Szilvia
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Könyvtár

A Népmese Napja és az Állatok Világnapja kapcsán szeptember 22-én és 24-én 
könyvbemutatót tartottunk a Közösségi Házban. A foglalkozáson a Hunyadi János 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola I. és II. napközis csoportjai vettek részt. A 
Népmese Napja alkalmából bemutattuk a gyerekeknek Benedek Elek életútját. Ezt 
követően megtekintették a könyvtárunkban fellelhető műveit, meséskönyveit. Majd 
népmesei feladványokat oldottak meg találós kérdésekre válaszolva. A foglalkozás má-
sodik felében az Állatok Világnapjához kötődően a kisállatok, házi kedvencek gon-
dozásával foglalkozó könyveinkkel ismerkedhettek meg a tanulók. A foglalkozás zárá-
saként pedig megajándékoztuk őket egy-egy origami macival.

Könyvtári szolgáltatási díjak

A kölcsönzés és az olvasóterem használata egy naptári évre: 700 Ft aktív keresőknek, 500 Ft nyugdíjasoknak, 300 Ft levelező és esti 
tagozatos diákoknak, ingyenes a nappali tagozatos diákok, a 70 éven felüli nyugdíjasok, pedagógusok és könyvtárosok számára. Elf-
ogadunk, és köszönettel veszünk pártoló tagsági díjat, melynek összege 1000 Ft-tól bármekkora összeg lehet. A pártoló tagok erről 
igazoló lapot kapnak és kívánságaikat a dokumentumok beszerzésénél a lehetőségeinkhez képest figyelembe vesszük. Könyvújdon-
ságainkról elsőként értesülhetnek.
Elvesztett könyv esetén a következő kártérítési összegeket kell megfizetnie az 
olvasónak:
Az 1970 előtt megjelent könyvek esetén az akkori érték 8-szorosa
Az 1970 és 1980 között megjelent könyvek esetében az akkori érték 6-szorosa
Az 1980 és 1990 között megjelent könyvek esetén az akkori érték 4-szerese
Az 1990 után megjelent könyvek esetében az akkori érték 2-szerese
A 2000 után megjelent dokumentumok esetén az újra beszerzés költsége a mér-
vadó
Késedelmi díj: 
A 3 hét kölcsönzési határidőt követően egy hét a türelmi idő (ez alatt még nem számítunk fel késedelmi pótlékot) Ezt követően na-
ponta és könyvenként 20 Ft a késedelmi díj, mindaddig, amíg az olvasó tartozását nem rendezi. 

A Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: 7.30-12.00, 12.30-17.00, Kedd: 7.30-12.00, 12.30-16.00, Szerda: 7.30-12.00, 12.30-17.00, Csütörtök: 7.30-12.00, 12.30-16.00,
Péntek: 7.30-12.00, 12.30-14.00, Szombat: 11.00-14.00
             Kovácsné Diós Emese

A címlapon látható kép A. W. CUTLER munkája, amely 
1914-ben készült Mikepércsen. A fotó mikepércsi gyerekeket 
ábrázol, akik az első világháború időszakára jellemző kala-
pban és nadrágban ülnek egy padon. A kép a National Geo-
graphic-ban jelent meg. Antal Évának köszönjük, hogy a kép 
egy másolatát Mikepércs polgármesterének ajándékozta, így 
lehetőségünk van azt közzétenni. Szeretnénk többet megtudni 
a képről, a rajta szereplő gyerekekről, ezért megkérünk min-
den kedves mikepércsit, hogy nézzen szét a családi archívum-
ban, hátha rátalál olyan képekre, ahonnan a gyerekek beazo-
nosíthatóakká válnak. Sajnos már csak néhányan élhetnek 
azok közül, akik mikepércsiként átélték az első világháborút 
és esetleg közvetlenül is információval szolgálhatnak a képen 
szereplőkről, a helyszínről, ezért marad az otthoni „képnéze-

getés”. A szerkesztőségünk az információk mellett - megjelentetés céljából - várja a hasonló életképeket. Köszönjük!

29.
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30.

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, Szombat: 8.00-11.00

A szabadtéri kondipark nyitva tartása október 1-től:
munkanapokon: 7.00-19.00-ig,
munkaszüneti napokon: 8.00-19.00-ig.
November 1-től: 
munkanapokon: 7.00-18.00-ig,
munkaszüneti napokon: 8.00-18.00-ig.

Klubfoglalkozások:
Nyugdíjas Klub: hétfőnként 14.00 órától; 
Hímzőkör: szerdánként 14.00-16.00 óráig
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00  órától

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. 

Október 6-án, október 20-án és november 3-án 10.00-órától
CSIRI-BIRI Babatornára várjuk a babákat és a mamákat.
A 40 perces mozgásfejlesztő tornára olyan 1-3 év közötti gyerekeket várunk,
akik szívesen fedezik fel a kúszás, mászás, pörgés, forgás, vagyis a térben való mozgás 
örömét.
A mozgások végrehajtásához speciális tornaszereket,
irányított játékos gyakorlatokat, valamint sok-sok dalt és mondókát alkalmazunk.
Egy alkalom díja: 250 Ft/család (4 főig)
Sok szeretettel várunk mindenkit!
TÁMOGATÓNK:
MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALKALMANKÉNT,
CSALÁDONKÉNT 500 FT-TAL TÁMOGAT MINDEN GYERMEKET.

Citera oktatás 7-14 éves korú gyerekeknek,
szombatonként 10:00-11:00-ig a Wass Albert Közösségi Házban!
Szeretettel várok minden muzsikálni vágyót! (500Ft/óra) Vatainé Facsar Veronika, 
zenetanár

Kézműves foglalkozások:

Kéthetente szombatonként: 10.00-12.00 óráig ingyenes kézműves foglalkozást 
tartunk általános iskolás gyermekek részére. Szabó Józsefné Hutkai Gréta  népi 
játszóház vezető irányításával.
Foglalkozások októberben és november elején:
Október 10. Fonalbaba készítése, különböző fonások tanulása

Október 24. Gyöngyfűzés

November 07. Nemezelés (kezdőknek és haladóknak egyaránt)

Sok szeretettel várunk minden alkotó kedvű gyermeket és szüleiket!
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Kedves Mikepércsi Polgárok!
 
Tisztelettel meghívjuk Önöket

Mikepércs Község Önkormányzatának
emlékműsorára és az azt követő koszorúzásra
az 1956-os forradalom évfordulójának alkalmából október 23-án.

Az ünnepi műsor és koszorúzás helyszínéről és időpontjáról szórólapon és 
plakáton, valamint Mikepércs Község facebook oldalán tájékoztatjuk a tisztelt 
polgárokat.

Program:
A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
8.a és 8.b osztályának ünnepi műsora
Felkészítő pedagógus: Dévényi Mihályné  és Szima Gáborné
Koszorúzás a templomkertben, az 1956-os forradalom  tiszteletére emelt kopjafánál.

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! 

Nagy Ildikó Gabriella képzőművészeti alkotó és felvételi előkészítőt tart
8. osztályosoknak és középiskolásoknak. A szakkör keretében különböző festési,
képkészítési (selyemfestés, olaj, akril, pasztel) technikákat 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.
A képzőművészeti kör csak 3-4 jelentkező esetén indul.

A Benéné Kiss Andrea által készített Nyári Fesztiváli fotókból kiállítás tekinthető 
meg október 29-től a Közösségi Házban.

KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMAJÁNLÓ
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KERES - KÍNÁL

ELADÓ
75x170 cm hidromasszázs kád 
fényterápiával 120x60 cm baby 
kókuszmatrac, baby levegő párá-
sító Gyermekruhák és cipők. 
Érd.: 30/352-6814 

ELADÓ
Laptop, (36 cm) gyenge akku 8000 
Ft, XBOX 8500 Ft, gyerekülés 
autóba 2500 Ft, Singer varrógép 
állvánnyal (gyűjtőnek) 12000 Ft, 
TV 51 cm kitűnő képpel 3500 Ft, 
Gőzölős vasaló 500 Ft, villanymo-
tor 220 V 2-180 W 4500 Ft, bontott 
cserépkályha ajtók 1500 Ft. Érd.: 
Mester u. 9. Tel.: 70/944-2463

ELADÓ
•	 3	 db	 Demko-Féder	
gyapjútakaró 140x200-as újszerű 
állapotban 6000Ft/db
•	 1	 db	 Yucca,	 4	 ágú	 130	
cm, egészséges 2000 Ft
•	 1	 db	 25	 literes	 zsíros-
bödön (újszerű) 2000 Ft
•	 1	 db	 fedett	 cica	 alomtál	
(újszerű) 1500 Ft
•	 1	db	Sózókád	2000	Ft				
•	 1	doboz	Viktória	leporel-
ló 240/1pld.           3000 Ft
•	 1	 db	 Epson	 LX-300+II.	
leporellós nyomtató 10000 Ft
•	 1	db	400	L	–	es	Elektro-
lux fagyasztóláda 50000 Ft
•	 1	 db	 RIDGID	
Menetmetsző
Érd.: 398-068, 30/300-3938

Gyermekszoba teljes beren-
dezése: Bőrheverő, komód, 
szekrény, 3 db-os tároló puf-
fok, íróasztal, szőnyeg, polc, 
stb. (nagyobb gyereknek) ol-
csón eladó. Ár: 20000 Ft Érd.: 
30/922-1605 vagy 52/230-233 

Hidegtál rendelés Mikepércsen!
(Más településre is, akár kiszál-
lítással!) Hidegtálak, saláták, 
szendvicsek igény szerinti készí-
tését vállalom rendezvényekre, 
családi programokra, egyéb 
eseményekre több évtizedes 
szakmai tapasztalattal.
Hívjon bátran: 20/579-5727

Mikepércsen, Vénszőlőskertben 
2712 m2 zárt kert eladó.
Érd.: 70/619-2223

Eladó építési telek a Csillag és az 
Erdő utca sarkán 1028 m2. Teljes 
közmű az utcában, jelenleg is 
művelt terület. Ikerház építésre is 
alkalmas. Érd.: 30/271-6569

Angol nyelvoktatást vállalok, 6-14 
éves korosztály számára. 1000/Ft 
óra. Egyeztetés telefonon. 
Érd.: 31/310-3285

Energia tanúsítvány kiállítása 
mikepércsi szakembertől rövid 
határidőre, olcsón! Tel.: 30/429-
9064

Őszi akció ! Október, novem-
ber, december hónapokban 15% 
árengedmény a szervizelt eladó 
táskavarrógépek árából. ár. 12000-
26000 Ft-ig. Új típusú táska varró-
gépet beszámítok. Varrógép javítási 
akció most csak 3500 Ft-tól.
Érd.: Dandé István Mp. Dózsa 
György  u. 18 sz.
Tel.: 52/387-384, 06-20/929-2710

Eladó: tok nélküli műanyag abla-
kok és műanyag ajtólapok, hálós 
műanyag összecsukható járóka.
Eladók még: fotelek, székek, 
heverők, közép és futószőnyegek, 
boroshordó, káposztás dézsa, 
cserépkályha. Érd.: 52/398-425, 
30/364-5244

Kedves Fiatalok és Tanulni vágyók! 
Középszintű biológia érettségire 
való felkészítést vagy korrepetálást 
vállalok. Idén érettségiztem emelt 
szinten, így a középszintű anyag 
pontos és helyes leadásával, olcsób-
ban, mint egy magántanár, és nem 
iskolai hangulatban várok minden 
jelentkezőt.
Kovács Károly Tel.: 30/250-3775

ANYUKÁK, KISMAMÁK FI-
GYELEM!
Új és használt női, férfi és gyerek-
ruhák, cipők, kabátok, használt 
gyerekjátékok, babaetetőszék, 2 
db fotel, 2 db szőnyeg és még sok 
más kapható a Dózsa György u. 3 
sz alatti Garázs Vásár boltomban.

Veszelovszi Edit okleveles 
gyógymasszőr vagyok több éves 
tapasztalattal. Továbbra is várom 
régi és új vendégeimet megújult 
környezetben a Petőfi u. 29. sz. 
alatt (szükség szerint házhoz 
is megyek) Korrekt áron vál-
lalok: hát, láb, talp, arc, mézes 
és teljes testes gyógymasszást. 
Kortól függetlenül bárki jöhet, aki 
szeretne kikapcsolódni, felfrissülni 
és szeretné egészségesebbé tenni az 
életét. IDŐPONTEGYEZTETÉS: 
70/332-8803

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

Vállalok: ingyenes épület energe-
tikai tanácsadást, energetikai tanú-
sítvány készítését napelemes – nap-
kollektoros rendszerek tervezését 
és kivitelezését. Fűtési rendszerek 
szezon előtti ellenőrzése és beüze-
melése.  Érd.: 30/551-9767

Családi ház takarításához segítséget 
keresek. 
Tel.: 20/983-0505

Albérletbe kiadó 3 szobás lakás, 
gáz és vegyes tüzelésű. Mikepércs, 
Petőfi utcán. Érd.: 52/398–405 
vagy a 20/964–8222 telefonon.
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KERES - KÍNÁL
Építési telek eladó a sportpálya 
mögött, új osztáson, az Újhelyi Já-
nos u. 21. sz. alatt, 839 m2. Irányár: 
4 M Ft. Érd.:  30/366–2509 vagy 30 
/ 609–6345

Mikepércs, Irinyi u. 3. sz. alatt 1391 
m2 építési telek eladó. Ikerház, vál-
lalkozás, telephely létesítésére al-
kalmas. A telek megosztható, kb. 
600–800 m2 arányban. Érdeklődni:  
30/418–0899

Eladó
Számítógépasztal, középszőnyeg, 
gyermek roller, kihúzhatós (na-
gyobbítható) heverő, polcos-fiókos 
szekrény, ágyneműtartós szekrény.
Érd.: 52/398-968- este 18 óra után

Eladó	 2	 szoba	 –	 konyhás	 +	
előszobás családi ház melléképül-
etekkel 1221 nm-es telken
Érd.: 30/ 435-7006

ELADÓ: piros PUCH 26” mély 
vázas, egy sebességes, kontrás, elől 
patkófékes női kerékpár, kitűnő 
állapotban, frissen szervizelt, alig 
használt gumikkal, lámpákkal, 
prizmákkal, kosárral, lakattal fel-
szerelve. Ár: 25.000 Ft. Érdeklődni: 
30/466–0553

Régiség – hagyaték felvásárlása. 
Bútor, szerszám, használati esz-
közök, zománcok, teknők, bádog 
teknők. Mindent, ami Önnek út-
ban van. Tel.: 30/725–0348

A kenderföldön 3500 m2 
alapterületű szántóföld betegség 
miatt eladó. Érdeklődni: Lénárt 
Zoltán, Mikepércs, Sport u. 1. sz.

Sürgősen eladó!
Mikepércs – Bodóháza, 9–es dülő, 
Hétvezér u. 2548 hrsz. alatt gon-
dozott kert idei terméssel együtt, 
különböző gyümölcsfák, 12 sor 
szőlő, 2737 m2 telekkel eladó. Épít-
mény: szoba, konyha, spájz, pince 
és melléképületek. Bővebb infor-
máció az alábbi telefonszámon: 
20/983-0505 vagy a 30/210-31 01

Szép, egészséges körmöket, ápolt 
kezet és lábat szeretne? Keres-
sen engem! Manikűr 1000 Ft-tól, 
Pedikűr 1500 Ft-tól, Műköröm 
építés 3500, töltés 2700 Ft. Gyan-
tázás (láb, kar, bajusz) 400 Ft-tól 
1500 Ft-ig. 
Érdeklődni: Vass Andrea,
30/238 – 4469 vagy 20/470–2455 
telefonon.
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ROXY KUTYAKOZMETIKA
MIKEPÉRCS, SUGÁR UTCA 9.

Várom szeretettel minden kedves meglévő 
és új négylábú vendégemet kétlábú kísérőjével!

Bejelentkezés: Tömöri Judit 
70/314-8677

 Kérésre házhoz megyek!

Este is, hétvégén is!

ŐSZI AKCIÓ:
minden szolgáltatás árából 10% kedvezmény

HAJDÚSÁGI PÁLINKAFŐZDE
Pálinkafőzés díja: 1470 Ft / liter

Ebből az adó mértéke: 835 Ft / liter.

A szolgáltatás díja (áfával és tüzelővel együtt): 
635 Ft / liter.

Cefreszállítás igény szerint megoldható.
4273 Hajdúbagos, Kertalja utca 2.

www.palinkafozo.hupont.hu
bagosipalinka@indamail.hu

Telefon: 
20/914-4148
20/500-78 93
30/433-1384

KERES - KÍNÁL

Mikepércsi Tükör . kulturális és közéleti lap . Kiadja Mikepércs Község Önkormányzata . 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1., tel.: (52) 398-111,
 e-mail: onkormanyzat@mikepercs.hu, Felelős kiadó: Tímár Zoltán . Grafikai munka, tördelés: Vass Lajos . Szerkesztő: Vass Lajos
Fotó: Benéné Kiss Andrea, Cziberéné Kovács Ingrid. Nyomdai munkák: Dela Kft., Debrecen

Vállalok kisebb és nagyobb 
munkákat! Rotációzás, fűnyírás, 
kaszálás, elhanyagolt kertek rend-
betétele. Útban lévő fa kivágása, 
gallyazása, tűzifa kuglizása. Romos 
épületek javítása, helyreállítása. 
Ereszcsatorna takarítás. Tető-, ké-
mény-, homlokzatjavítás. Kerítések 
építése, javítása, bontása, festése. 
Járdák, térkövek takarítása, javítása. 
Hidrofor és vízakna készítése, házi 
vízmű telepítése. Duguláselhárítás. 
Szerszámok rendbetétele (nyelek 
készítése, nyélbehúzás, élezés, kasza, 
kapa kalapálás, stb.). Lomtalanítás. 
Azonnal, illetve előjegyzéssel, szol-
id árakon!
Érd.: 06-30/624-4261

Mikepércs-Bodóháza, Ond vezér 
utca, 2479 hrsz, zártkertben 1024 
m2-es gyümölcsös eladó, vagy 
művelésre kiadó. Érd.: 30/275-1435

74	nm-es	sorházi	lakás	garázzsal	+	
terasszal eladó
Érd.: 20/223-91-80

Idei friss mák van 1500 Ft,  
szőlőprés és daráló kicsi eladó 
15000 Ft, rotációs kapának után-
futó eredeti gyári eladó 30000 Ft
Érd.: Lovász Lajosné Hunyadi u. 
2. Tel.: 30/976-4240

CIVIS GYORSSZERVÍZ
Fűtési rendszerek felülvizsgálata.
(gázkazánok-konvektorok , 
gáztűzhelyek javítása, hibák elhárí-
tása)
– villanyszerelési munkák
– hűtőgépek javítása akár hely-
színen is, és „minden, ami elro-
molhat” precíz javítása.
Érd.: 30/551-9767

Eladó: 130 db Liener tetőcserép
1 db nagyméretű szőlődaráló
Érd.: 30/418–0899

Hirdetés:
A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését: féloldal terjedelemben: 5.000 Ft, negyedoldal terjedelemben: 3.000 Ft, 

apróhirdetés	karakterszámtól	függően:	300-400	Ft,	apróhirdetés	keretes:	300-400	Ft	+	200	Ft
Hirdetését feladhatja a Wass Albert Közösségi Házban személyesen hétköznapokon 8.00-18.00 óra között. 

(Petőfi u. 67., Posta mellett) A Mikepércsi Tükör szándékolt tartalmával ellentétes, rágalmazó jellegű, provokatív vagy sértő tartalmú,  illetve sértő 
tartalomra felhívó hirdetések megjelentetését a lap kiadásáért felelős személy megtagadhatja. Lapzárta: 2015. október 22.
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