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KÖSZÖNTŐ

Elérkezett az év egyik legjobban várt időszaka, a megérdemelt pihenésé, 
amely ha kellemesen telik, kellő feltöltődést nyújt a következő egy év dol-
gos időszakához. A Mikepércsi Tükör szerkesztősége is nyári szünetre 
megy, de az élmények gyűjtése, amelyekből remélhetőleg ősszel újabb 
érdekes cikkek, beszámolók születnek majd, nem áll meg.  Nem is áll-
hat, hiszen a szerkesztőség több tagja a nyári fesztivál szervezésében is 
segédkezik, ami reményeink szerint az itthon maradóknak nyújt majd 
maradandó élményt a nyárra. A program már összeállt, hamarosan a 
postaládákba kerül egy önálló szóróanyag formájában. A nyári fesztiválig 
forgassák lelkesen a Mikepércsi Tükör júniusi számát, amely a szokásos 
programajánlókon és a kulturális események beszámolóin kívül részletes 
tájékoztatást kíván nyújtani az elmúlt időszak önkormányzati, intézmé-
nyi eseményeiről. Ismét lesznek önkormányzati táborok, ami minden 
évben nagy segítség a dolgozó szülőknek, 50 gyerek juthat el a Bala-
tonra az Erzsébet tábor keretében. Olvashatnak beszámolót a sikeres 
gyereknapi rendezvényeinkről, a már lezajlott ovis ballagásokról, a 
megható trianoni megemlékezésekről is. Ismét kezdődhet a nyári 
munka a diákoknak, amit az Önkormányzat szervezésében haszno-
san tölthetnek el. Köszönthettük Mikepércs legmagasabb kort elért 
polgárait, és ismét volt csigacsináló a hagyományőrzés jegyében. 

Aki a helyi közélet elmúlt eseményeiről szeretne tájékozódni, az sem marad információ nélkül, hiszen 
legfontosabb hírként beszámolunk a Kúria települési adót érintő sok vitát kavart döntéséről és ennek 
következményeiről. Arról, hogy a Kúria döntésével ismét megdöbbentette még a joghoz értő szakembereket 
is, hiszen olyan döntés született, amely velem együtt sokak szerint jogilag nem megalapozott. Teljességgel 
elfogadhatatlan, hiszen azt mondja ki, hogy a legtöbb bevétellel rendelkező milliomos földtulajdonosok, 
akiknek ez az adómennyiség csak zsebpénz, nem kell kifizessék az adót, míg a szerény bevétellel rendelkező 
kistulajdonosoknak meg kellene fizetniük azt. Természetesen Mikepércsen a „kicsiknek” továbbra sem kell 
fizetniük, míg a többiek esetében az Önkormányzat természetesen az Alkotmánybírósághoz fordul, remélve, 
hogy ott megfontolt és jogilag megalapozott, igazságos ítélet születik majd. Addig is köszönet azoknak a 
gazdáknak, akik a Kúria döntésének ellenére sem kérték vissza a befizetett adójukat, és javaslom, nézzenek 
magukba azok, akik bár megtehették volna nem fizették ki az adót.

Sikeres Mikepércsen a közfoglalkoztatás, a Start mintaprogram jelenlegi állásáról is részletes beszámolót 
olvashatnak, de ajánlom még a majálissal egybekötött bicikliút és gyűjtőút átadón történtekről szóló tudósítá-
sunkat is. 

Remélem, minden korosztály talál magának érdekes vagy éppen fontos olvasnivalót a Mikepércsi Tükör 
nyári számában, amihez kellemes időtöltést kívánok, egyben köszönöm a szerkesztőség tagjainak, az intéz-
ményeknek a lelkiismeretes munkát, amely alapján minden alkalommal színvonalas újságot tárhattunk az 
Olvasóink elé. 

Minden kedves Mikepércsi Polgárnak kívánok kellemes pihenést a nyárra! Remélem, sokukkal találkozha-
tok a nyári fesztiválunk programjain!

             Tímár Zoltán
             polgármester
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 Úthálózatának közel 1 milliárd forint értékű fejlesztését is ünnepelte idén május 1-jén 
Mikepércs

Nem is telhetett volna stílusosabban május elseje Mikepércsen, 
mint idén. Beérett ugyanis a gyümölcse annak a hosszú és kitartó 
tervezési-, építési folyamatnak, melynek keretében elkészült a 
településünket Debrecennel összekötő kerékpárút, valamint az a 
gyűjtőút, ami az Óvoda utcát, a Szabadság teret, az Orosz István 
és Erdő utcát érintette.   
Hogy az Önkormányzat megossza a polgárokkal az elvégzett 
munka feletti örömét, a beruházások ünnepélyes avatását 
május elsejére időzítette, megtűzdelve a napot remek családi, 
szabadidős programokkal.
Az eseményre - melyen Tímár Zoltán polgármester 
köszöntötte a megjelenteket - sokan kilátogattak.  
„Ha meg tudod álmodni, meg is tudod valósítani.” A kisgyer-
mekes apukák által nem ismeretlen Walt Disneytől választott 
az alkalomhoz illő idézetet Polgármester Úr. És valóban. Ha vannak tervek és vannak, akik hisznek azok megvalósulásában, 
minden lehetséges. A Mikepércset Debrecennel összekötő kerékpárutat 2002-ben álmodta meg a település. A program az 
Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Programja keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A beruházás során Mikepércsen, a Rózsás utca és Debreceni utca elágazásától, 
egészen a 47-es számú főút Hosszúpályi úti leágazásáig épült meg a szilárd burkolatú kerékpárút. Több évnyi várakozás 
után végre megteremtődött annak a lehetősége, hogy akadálymentesen, biciklivel közlekedve juthassanak  el a mikepércsiek 
Debrecen bármely pontjára. A kerékpárút 580 millió forintba került, 4,5 km hosszú, 2,75 méter széles és vegyes forgalmú, 
gyalogosoknak és bicikliseknek egyaránt használható. 
Mikepércs Önkormányzata számára fontos az itt élők biztonságának erősítése, sokan kerékpárral járnak munkába, iskolába, 
ebben nagyon fontos szerepe van a biztonságot jelentő kerékpárutaknak– mondta avató beszédében Tímár Zoltán.

Polgármester Úr köszöntője után Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, valamint Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar megyei 
Közgyűlés elnöke is köszöntötte a megjelenteket. Dr. Vitányi István hangsúlyozta: jelentős beruházások zajlottak és zajlanak 
a jövőben is Mikepércsen. A kerékpárút Mikepércs és Debrecen együttműködésével, összefogásával valósulhatott meg. A 
jövőre vonatkozó tervek szerint Debrecenből indulva bicikliúton juthatunk el akár Nagyváradig is.
Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés elnöke megosztotta a jelenlévőkkel, hogy sokat kellett ugyan várni a beruházás 
befejezéséig, de megérte, hiszen ez az út mindkét település számára egyaránt fontos. Elmondta továbbá, hogy a megyének 
szüksége van olyan kerékpáros hálózatra, ami turisztikai célokat is szolgál.

A köszöntők után egyházi áldás és szalagátvágás következett, 
majd kerékpáros felvonulás indult az új aszfaltszőnyegen. 
Kicsik és nagyok egymás után felsorakozva indultak el az 
átadott kerékpárúton.
A Mikepércsi Tükörnek nyilatkozó Somogyi Tiborné el-
mondta: sok mikepércsi azért is örül a megépült kerékpárút-
nak, mert ezentúl autó helyett biztonságosan, biciklivel is el 
lehet jutni Debrecenbe, munkába, vásárolni, de kirándulni is.  
- Mi az iskolából jöttünk el az útátadóra. Letekertük a távot kel-
lemes, jó tempóban. Az iskolai tanórák keretében is foglalko-
zunk a kerékpáros közlekedéssel. Az új bicikliút azért is jó, 
mert a diákok megismerik az alapvető közlekedési szabályo-
kat, és elsajátítják a kerékpározást segítő egyéb ismereteket 
is, hiszen a településen igen jelentős a kerékpáros közlekedés 
a gyerekek körében. Naponta több százan ülnek biciklire és azzal járnak iskolába - mondta el lapunknak Somogyi Tiborné. 
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A kerékpáros felvonulás után a település főterén folytatód-
tak tovább a programok. Itt elsőként a Debreceni Triál Klub 
kerékpáros bemutatója várta az érdeklődőket, majd a gyűjtőút 
avatása következett. 
Tímár Zoltán polgármester örömmel adta át az új utat a mike-
pércsieknek, s beszédében kiemelte: régi törekvés volt az Önkor-
mányzat számára az úthálózat javítása, mellyel az urbanizáció ma-
gasabb szintjére léphetett a település. A program az Új Széchenyi 
Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretében az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
Magyarország Kormánya társfinanszírozásával valósult meg. 
Az Önkormányzat a beruházás keretében a település közle-
kedési infrastruktúrája szempontjából a legjelentősebb, saját 
tulajdonában álló gyűjtőutat kívánta fejleszteni. A fejlesztés az 

Óvoda utcát, Szabadság teret, Orosz István utcát, és az Erdő utcát érintette összesen közel 1 km hosszúságban. A fejlesztés 
több mint 300 millió forintból valósulhatott meg. A beruházás során 6,5 m széles útszakasz épül ki, emellett járdaépítés, 
parkolók kialakítása, buszöböl, illetve buszforduló felújítása, közlekedésbiztonsági elemek, illetve utcabútorok kihelyezése, 
vonalas infrastrukturális létesítmények és zöldfelület fejlesztés valósult meg.
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő is köszöntötte a jelenlévőket, majd Makó Balázsné, a Mikepércsi Református Egy-
házközség lelkipásztora szentelte meg a gyűjtőutat. Ezt követte az ünnepélyes szalagátvágás, majd a Mikepércsi Motorosok és 
a Debreceni Bogár Klub tagjainak felvonulása. 
A lapunk által megkérdezett mikepércsiek elmondták: ez a beruházás is szükségszerű volt és javítja a település közlekedésbizton-
ságát, komolyabb, modernebb, rendezettebb jelleget kölcsönöz az érintett területnek.  
A nap hátralévő részében a hamisítatlan majálisi programok sem maradtak el. A közösségépítő színes versenyek között a 
legnagyobb érdeklődés a kamionhúzó próbát kísérte, ahol 5 fős csapatoknak kellett megmozdítani egy több mint 7300 kg-
os kamiont, ami még az ovisainknak is sikerült. A majálison volt mindezek mellett  mazsorett bemutató, aszfaltrajzverseny, 
koncert és májusfa állítás is. Utóbbin bárki elhelyezhette jókívánságát, szép gondolatát vagy éppen szerelmes üzenetét.

                    DSA
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Megkezdődött a 2016. évi Startmunka mintaprogram megvalósítása

Mezőgazdasági programelem
A mezőgazdasági mintaprogramnak köszönhetően 12,5 hektáron indult meg a 
mezőgazdasági termelés (saját tulajdonú és bérelt területeken).  8 hektáron olajtök 
termelés zajlik, melynek feldolgozására helyben a mintaprogram keretében kerül 
majd sor. A 2,5 hektárnyi területre vetett burgonya termése fedezni fogja az Ön-
kormányzat konyhájának évi szükségletét.  A két 200 m2-es fóliasátorban zöld-
ségpalántákat neveltek, melyeket már kiültettek a szabadba. A zöldségtermesztés 
színes palettáján megtalálható a hónapos retek, a saláta, a földieper, a sárgarépa, 
a petrezselyem, a zöldborsó, a karalábé és a káposztafélék, a padlizsán, az ubor-
ka, a cukkini, a főzőtök, a hagymafélék, a sóska és a spenót is.  A fóliasátorban 
a későbbiekben paprika és paradicsom termesztésre kerül sor.  A mezőgazdasági 
program ezután folyamatosan ad munkát az ott dolgozóknak, hiszen a növények ápo-
lása, az öntözés, a kapálás, az éppen termő zöldségek szedése, betakarítása mindig 
időszerű és elmaradhatatlan feladat.

Mezőgazdasági földutak programelem 
A mezőgazdasági földutak karbantartása programelem keretében zúzott kővel 
került feltöltésre a Rózsás utcától a folyóhídig vezető út, emellett megtörtént az 
Ezeréves Tölgyig vezető út és a Bölcsődétől a Panoráma úti elágazásig vezető út 
egyengetése, gréderezése.

Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása programelem
Az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása program keretében a település zárt-
kerti, valamint külterületi részein - különösen Bodóházán, a Vénszőlőskertben, az 
Újszőlőskertben, az Ezeréves Tölgy és a régi szeméttelep környékén keletkező illegális 
hulladék begyűjtéséről és elszállításáról  gondoskodott az Önkormányzat. Eddig már 
több mint 14 tonna illegális hulladék került beszállításra az AKSD Kft-hez.

Belvízelvezetés programelem
A belvízelvezetés program keretében megkezdődött a település nagy vízgyűjtő 
árkainak kitakarítása, kaszálása, tisztán tartása. 

Bio- és megújuló energia felhasználása programelem
A bio- és megújuló energia felhasználás programelem keretében a közintézmények 
fűtéséhez szükséges fűtőanyag összegyűjtését és aprítását végezték el. 

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem 
A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem keretében a Petőfi utca 
mögötti telephelyen folyik a betonelem gyártás egy közel 600 m2-es megerősített 
betonalapzaton, amely az év folyamán tetőt is kap. Térkövet, árokkövet, gyeprácsot, 
szegélykövet, íves folyókát, zsalukövet, kerítéslapot gyártanak majd. Az itt gyár-
tott térkövekből épült meg például a Nagygalambfalvától kapott székely kapu előtti 
járda.  A program másik fontos eleme az asztalosipari tevékenység. A Petőfi utcán 
levő önkormányzati tulajdonú telken asztalos műhely kialakítására került sor. A 
programban résztvevők hirdetőtáblákat készítettek és helyeztek el a buszmegállók-
ba, illetve sor került a Rózsás utcai buszmegálló helyreállítására. Takarító szertári 
szekrények épültek az Étkezőben, illetve az előtér új falburkolatot kapott. 

A Startmunka mintaprogramok keretében végzett értékteremtő munka a korábbi szűkös közfoglalkoztatási keretekből 
kilépve nagy léptekkel halad előre, amely révén a település egésze gazdagodhat, válhat egészségesebbé, a település infrastruk-
túrája tovább javulhat. 
                  Vida Gáborné aljegyző
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A települési adó a Kúria döntésének árnyékában

A képviselő-testület 2014. októberében fogata el a települési adóról szóló helyi önkormányzati rendeletet. A rendelet egyedülálló módon, 
a termőföld tulajdonosok vagyoni viszonyaihoz igazodva határozta meg az adófizetési kötelezettséget, az adó mértéke sávosan került 
megállapításra azzal, hogy a 8 hektár alatti földtulajdonnal rendelkező gazdák mentességet kaptak az adófizetési kötelezettség alól. A 
rendelet mentességi szabályainak meghatározására arra figyelemmel került sor, hogy a nem tehetős gazdák körébe tartozó tulajdonosok 
nem sújthatóak újabb terhekkel, az adót azoknak kell megfizetniük, akik a legnagyobb hasznot húzzák a földekből, ezáltal jobban hozzá 
tudnak járulni a közterhekhez.

Az új adónem bevezetésének híre nagy felháborodást váltott ki a nagygazdák körében, több nagygazda, illetve dr. Kun József  és Mike 
Sándor képviselők javaslatot tettek  az adófizetési kötelezettség széleskörű kiterjesztésére, illetve a földadó helyett olyan adónem beveze-
tésére, amelyet minden mikepércsi lakosnak fizetnie kellene. A mikepércsi kistulajdonosok terheit növelő javaslatokat az Önkormányzat 
az arányos közteherviselés elvéhez ragaszkodva elutasította.
A rendeletet – a más településeken elfogadott települési adórendeletekhez hasonlóan - több támadás is érte, ennek ellenére az önkormány-
zatok törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal minden alkalommal törvényesnek találta a szabályozást.
Időközben az Alapvető Jogok Biztosa indítványára a Kúria Önkormányzati Tanácsa tavaly novemberben felülvizsgálta a balmazújvárosi 
települési adórendeletet. A felülvizsgálat során megállapította, hogy a rendelet egyes részei nem felelnek meg a törvényi követelmé-
nyeknek ezért megsemmisítette azt. A Kúria határozatában jogalkalmazói hatáskörén túlterjeszkedve olyan megállapításokat tett, ame-
lyek nem vezethetőek le a törvény szövegéből. A döntés meglepetésként érte mind az önkormányzatokat, mind a kormányhivatalok 
törvényességi felügyeletben járatos szakembereit.
A települési adó - önkormányzatok általi - megállapítására felhatalmazást adó helyi adókról szóló törvény rendelkezései értelmében a 
települési adónak nem lehet alanya a vállalkozó. A települések által elfogadott adórendeletek (köztük a mikepércsi is) a települési adó 
alanyaivá a termőföld természetes személy tulajdonosait tették, akik törvényi kizártság okán nem is lehetnek vállalkozók. A Kúria ál-
láspontja értelmében, ha a magánszemély termőföld tulajdonos egyben vállalkozó is, akkor nem sújtható a települési adóval. Ezen a 
„tulajdonos egyben vállalkozó is” kitétel azonban a törvény szövegéből nem olvasható ki. 
A Kúria – önkormányzatunk által el nem fogadott, vitatott - álláspontja szerint a települési adóval csak azon kistulajdonosok lennének 
sújthatóak, akik néhány hektáros földjükön vállalkozóként nem gazdálkodnak, hanem bérbe adták azt a - több tízmilliós mértékű 
területalapú támogatást igénybevevő – nagygazdáknak, akik figyelemmel arra, hogy valamilyen vállalkozási formában működnek a 
Kúria döntése szerint mentesek az adókötelezettség alól. 
A balmazújvárosi elmarasztaló ítéletet követően az alapvető jogok biztosának indítványára került sor a mikepércsi mellett a hajdúhad-
házi, hajdúnánási, vésztői, valamint a mezőberényi települési adórendeletek Kúria általi felülvizsgálatára. A Kúria ragaszkodva a 
balmazújvárosi határozatban foglalt „elvi jellegű” megállapításaira a mikepércsi települési adórendeletet 2016. december 31. napi 
hatállyal megsemmisítette. 

Az Önkormányzat a Kúria igazságtalan, milliomosokat védő, de a kistulajdonosokat sújtó döntésével egyet nem értve, azt vitatva alkot-
mányjogi panasszal fog élni az Alkotmánybíróságnál.  
                   Dr. Vántus Tamás jegyző

A gazdák többsége, akik becsületesen befizették a települési adót, a Kúria döntése ellenére sem kérik 
azt vissza

Tímár Zoltán polgármester úr a Kúria döntésének kézhezvételét követően, személyes egyeztetésre hívta azokat a gazdákat, akik 
kötelezettségüknek eleget téve becsületesen befizették a települési adót. (A befizetők névsorát a Mikepércsi Tükörben már közzé-
tettük.) A gazdák tájékoztatást kaptak a kialakult helyzetről, illetve arról, hogy az Önkormányzat mire is költötte az eredetileg 10 mil-
lió forintosra tervezett, de csak 2,6 millió forint befolyt települési adót. A gazdák túlnyomó többsége arra az álláspontra jutott, hogy a 
befizetett összeg jó célra folyt és nem kérik annak visszafizetését. 

Az Önkormányzat a befolyt összegből finanszírozta többek között: az óvoda mindkét feladatellátási helyén a sószobák kialakítását, az 
óvodában udvari játéktároló megépítését, a bölcsődében sószoba kialakítását,  fejlesztő eszközök  és játékok beszerzését, az Erzsébet tábor 
önrészét, a tihanyi tábor önrészét, az önkormányzati nyári táborban a gyermekek étkeztetésével összefüggésben felmerült költségeket, a 
majális kerékpáros versenyén nyertes osztályok jutalmait, valamint a külterületi utak karbantartását. 
Az Önkormányzat köszönetet mond mindazoknak, akik felelősséget vállalva a közösségért eleget tettek kötelezettségüknek, és a kialakult 
jogi huzavona ellenére sem kérték vissza befizetett adójukat!
                                 Rácz Gabriella alpolgármester
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Idén sem maradhat el az Erzsébet-tábor

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-
vány Erzsébet programjának keretében az idei tanévben 
is sikeresen pályázott Erzsébet–tábor részvételére, immár 
negyedik alkalommal. „Igazolt hiányzás” címen nyert tá-
borozási pályázatunk révén 50 tanuló utazhat el a Fonyódlige-
ti Erzsébet táborba. A gyerekeket 5 pedagógus kíséri el, így 
összesen 55 fő tölthet el 6 napot, 5 éjszakát a Balaton partján, 
augusztus 14-től 19-ig. A táborozás költségéből a kötelező 
önrészt, ill. a különjáratú autóbusszal történő utazási 
költség egy részét Mikepércs Község Önkormányzata fi-
nanszírozza. A tábor lebonyolítása az Erzsébet–tábor 

szervezőinek a feladata, a résztvevőknek teljes ellátást és változatos programokat biztosítanak.  Így minden feltétel adott ahhoz, 
hogy jól érezzék magukat a mikepércsi gyerekek ebben a népszerű táborban.
                    Fejérné Juhász Mónika
             intézményvezető

Nyári diákmunka az önkormányzatnál

A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdeti a Nyári diák-
munka programot. A program keretében a 16-25 év közötti diákok 
kaphatnak munkát a területi, települési önkormányzatoknál vagy ön-
kormányzati fenntartású intézményeknél. 

Önkormányzatunk évek óta sikeresen vesz részt a programban, amely 
már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását, és 
ezzel nemcsak a korai munkatapasztalat megszerzését, hanem a jöve-
delemszerzés lehetőségét is biztosítja a fiataloknak. A diákok a nyári 
munkavégzéssel „élesben” szereznek ismereteket a munka világáról.
A diákmunkában azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik 
a kezdő időpontban, július 1-jén már betöltötték a 16. életévüket, befe-
jezésekor, augusztus 31-én pedig még nem múltak el 25 évesek. 
A foglalkoztatás időtartama és a napi munkaidő a diákmunkára 
jelentkezők számának, valamint az Önkormányzat által elnyert támo-
gatás mértékének függvényében kerül majd meghatározásra, amelyről 

a jelentkezőket értesítjük. Az Önkormányzat 2016. június 20-tól várja a dolgozni akaró diákok jelentkezését.
    
                          Vida Gáborné aljegyző

Hamarosan sor kerülhet a szennyvízhálózat bővítését végző kivitelező kiválasztására 

Amint arról korábban is beszámoltunk az Önkormányzat konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft-vel a mikepércsi szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére vonatkozó pályázat benyújtására és megvaló-
sítására. A benyújtott támogatási kérelmet az irányító hatóság 389.503.167-Ft összegű támogatásban részesítette. A Fejlesztési 
Programiroda tervezőinek költségbecslése értelmében, a beruházás megvalósításához az Önkormányzatnak további nettó 
68.249.021-Ft önrészt kellene biztosítania, amelyhez a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztályának tájékoztatása szerint a 
Magyar Állam biztosítja a szükséges fedezetet.
Az építési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlatok bontása június 3-án megtörtént, optimális esetben a nyár 
folyamán sor kerülhet a kivitelezési szerződés megkötésére. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda tájékoztatása alapján a kivi-
telezés megkezdésére az engedélyeztetési eljárások lefolytatását követően, várhatóan a jövő év elején kerülhet sor. 

            Dr. Vántus Tamás jegyző
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Tovább folytatódik az útalap megerősítési program 

Tovább folytatódik Önkormányzatunk 2016 évi útalap megerősítési prog-
ramja. Áprilisban és májusban mintegy 250 m3 zúzott kő felhasználásával 
a Kút, Bartók Béla, Csap, Templomzug, Nagy Sándor és Táncsics utcákon 
történt meg az útalap megerősítése.  Az elkövetkező hetekben a  program 
a Kölcsey és a Sirály utca megerősítésével folytatódik.
Terveinkben szerepel még a legfontosabb külterületi mezőgazdasági 
földutak javítása, amelyekre mintegy 350-400 m3 mészkő zúzalékot tervez 
felhasználni az Önkormányzat. A program keretében a Rózsás utca foly-
tatásában, a Kondoroson átvezető utat, a Vasút utca folytatásaként a rob-

bantó raktártól kifelé vezető szakaszt és a volt Oláh tanyával szembeni utat a vasúti töltésig tervezzük megerősíteni. 
Sajnos mivel a földadóból a terveinkkel ellentétben nem várható újabb, a mezőgazdasági utak javítására felhasználható forrás, 
csak az elmúlt évben a Start mintaprogram keretében beszerzett vontatott gréderünk és úthengerünk felhasználásával tudjuk a 
mezőgazdasági utak járhatóságát biztosítani, amit azok a nagygazdák is használnak gépeikkel, akik nem fizették be a települési 
adót. Ezzel párhuzamosan természetesen folytatódik az útpadkák és az út melletti árkok kaszálása és karbantartása.
             

További forgalomcsillapító eszközök telepítése a 
Tisza István utcán

A Tisza István és Sugár utca kereszteződéséhez kihelyezett „fekvő- 
rendőr” forgalombiztonságra gyakorolt jótékony hatását látva, az 
ott lakók igényeire figyelemmel az Önkormányzat újabb eszközök 
kihelyezéséről döntött. A szükséges jelzőtáblákkal együtt az eszközöket 
megvásároltuk, és jelenleg  zajlik a telepítéshez szükséges előkészítésük. 
Várhatóan június hónapban megtörténik egy „fekvőrendőr” telepítése 
a Sugár utcában és négy újabb a Tisza István utcán, elősegítve ezzel az 
új bölcsőde és óvoda balesetmentes megközelítését. 

Önkormányzatunk megkezdte a futópálya kialakí-
tását az elmúlt évben megújult futballpálya körül

Közmunkásaink kivitelezésében megkezdődtek a talaj előkészítési 
munkák a futópálya teljes nyomvonalán. Első lépésként az elmúlt 
évben kivágott fák és cserjék eltávolítása és a talaj balesetveszélyes 
egyenetlenségeinek, gödreinek elsimítása történt meg. 
Majd terveink szerint a saját gyártású kerti szegélyek lerakása 
következik, ami keretbe foglalja majd a famulcsból kialakított 
futópályát. Ennek a megoldásnak megvan az az előnye, hogy ter-
mészetes felületen, a boka és térdízületeket a káros rázkódástól 
védve lehet majd sportolni. Ugyanakkor ezt az anyagot az Önkor-
mányzat a saját berendezéseivel is elő tudja állítani a településen 
található fa és cserje maradványokból, nyesedékekből, ami mind 
a kivitelezés, mind a későbbi pályafenntartás költségeit is lecsök-
kenti. 
A futópálya mintegy 150 centiméter szélességű lesz, ami két em-
ber egymás melletti futását is lehetővé teszi és körbekerüli az el-
múlt évben felújított futballpályát, ami körülbelül négyszáz méter 
hosszúságot jelent egy körben. 
Reméljük, hogy ez az újabb fejlesztés is hozzájárul majd a Mike-
pércsi polgárok egészségesebbé válásához.
             Karácsony Antal
               alpolgármester
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Második alkalommal rendeztük meg bölcsődénkben 2016. 05. 19-én  a legkisebbek ünnepét, a gyermeknapot. Sokszínű, lát-
ványos családi délutánt tartottunk,  ahol a kicsik és nagyok vidám hangulatban ünnepeltek. A rendezvényen élményekben 
gazdag közös szórakozással és tevékenykedéssel gyorsan eltelt az idő. A Huncutka Alapítvány már hagyományként biztosítja a 
vidám hangulatot, arcfestést, ugráló várat, póni lovaglást.

Bölcsődénkbe felvételt nyertek a 2016-2017-es nevelési-gondozási évre jelentkező gyermekek.  Szülővel történő fokozatos 
beszoktatásuk szeptember 01-től elkezdődik. Szeretettel fogadjuk őket.
 
2016. 07. 22-én délután 16:00 órától az óvodába menő gyermekek részére „Búcsú Uzsonnát” szervezünk.
2016 07. 25-től 2016. 08. 05-ig  Nyári zárás lesz a bölcsődénkben, 2016. 08. 08-án várjuk szeretettel a gyermekeket.
 
Minden Kedves Olvasónak szép nyarat és jó pihenést kívánunk!
 
                            A Bölcsőde Dolgozói
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Évzárók, ballagások

Május hónapban minden csoport szép ruhában, virágcsokorral, évzáróval egybekötött anyák napi ünnepségen köszöntötte az 
édesanyákat, nagymamákat. A szülők és nagyszülők tapsolták a verseket, meséket, körjátékokat, amelyre otthon titokban tartva, 
lelkesen és igen sokat készültek a gyerekek. 
Ebben az évben a Nyuszi és a Méhecske csoport gyerekei búcsúztak az óvodától.

Nyuszi csoport ballagók névsora: 
Balogh Viktória Anna,  Demeter Lili, Dobrán Attila, Félegyházi Hanna, Gavallér Krisztián, Gyöngyösi Natália, Győrfi Bíborka,  
Hamza Liliána Pálma, Horváth Gréta, Jenei Zsófia,  Kasza Jázmin,  Kálmán Dalma,  Kovács Gergő,  Kovács Réka,  Makó Balázs, 
Makó Éva, Rafael Anasztázia, Radácsi Roland Koppány, Rácz Bendegúz, Regula Sándor Máté,  Solti Attila György, Szabó László, 
Szikszai Imre, Tollas Viktória, Tóth Vivien, Vass Réka, Vári Anna
                                                                                  
Óvodapedagógusok: 
Kisné Kathó Ildikó
Pólyáné Karácsony Ágnes
Dajka néni:                   
Kovácsné Lakatos Mónika
Pedagógiai asszisztens:  
Juhász Diána
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Méhecske csoport ballagók névsora: 
Antal Máté, Arany Ferenc, Balogh Regina, Fekete Sára, Grecskó Tímea, Gyöngyösi Csaba,  Hajdu Eszter, Kiss Erik, Kiss Petra, Kiss 
Veronika, Lázár Attila, Lénárt Ágoston,  Lénárt Hunor,  Nagy Bálint,  Nyilas Anna, Simon Dorina,  Szabados Ivett, Szabó Martin, 
Szabó Zalán,  Szabó Dominik, Szalai Dávid, Tószegi Ádám, Tószegi Nóra, Tóth Gergő, Veszelovszki Eszter, Vigh Dominik

Óvodapedagógusok:    
Tóthné Kiss Katalin
Éva Andrea
Dajka néni:                      
Lakatos Zsoltné

Az előző évekhez hasonlóan a Kultúrházat zsúfolásig megtöltötték a hozzátartozók és vendégeik, akik tapssal és virággal köszöntöt-
ték a ballagó gyerekeket. Színvonalas néptánc produkciókat, játék fűzéseket, mese dramatizálásokat láthattak. Hagyományosan 
virággal gyönyörűen feldíszített 6-oson bújtak át a gyerekek, így búcsúztak a gondtalan óvodás évektől. A Méhecske csoporttal 
együtt búcsúzott az óvodától Tóthné Kiss Katalin óvó néni 41 év áldozatos munka után. Móré Sándorné óvodavezető köszöntötte, 
majd a szülők és gyerekek meglepetéssel kedveskedtek Kati óvó néninek. Ezúton is kívánunk neki nyugodt, egészségben töltött 
nyugdíjas éveket.
                         Rácz Gabriella
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Óvodába hívogató
Nyílt nap keretében vártuk a leendő óvodásokat és szüleiket a Csodavár Óvodába. A gyerekek megismerkedtek a leendő óvó 
nénikkel, dajka nénikkel.  Birtokba vették a csoportokban és az udvaron a játékokat, együtt játszottak a „nagy” óvodásokkal. A 
nagycsoportosok a leendő ovisoknak saját készítésű ajándékokkal kedveskedtek, a Méhecske csoporttól méhecskét, a Nyuszi 
csoporttól pompomos nyuszikát kaptak. A szülőknek lehetősége nyílt betekinteni óvodánk mindennapi életébe, és bizalommal 
fordulhattak kérdéseikkel az óvónőkhöz.
            Pólyáné Karácsony Ágnes

A Föld napja  

Óvodai programunkban kiemelt helyen szerepel a környezetvédelem, 
ezért több héten keresztül dolgoztuk fel ezt a témát. Az utolsó hetet hagyo-
mányainkhoz híven virággyűjtéssel indítottuk. Minden gyerek virággal 
érkezett az óvodába, amit másnap közösen elültettünk. Szorgos kezek se-
gédkeztek a kiskertek kialakításában, virág ültetésben, locsolásban. Ápri-
lis 20-án nyílt napon a szülőkkel együtt készítettünk különböző játékokat, 
tárgyakat újrahasznosítható anyagokból, amiket az óvodában kiállítottunk. 
Társasjáték közben ismerkedtünk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával, 
környezetünk tudatos védelmével. Ezeket az ismereteket a foglalkoztató 

füzetek és színezők segítségével mélyítettük el, melyeket a társasjátékkal együtt a Nyuszi csoportos Makó gyerekek apukájától 
kaptunk. Ezek után került sor az otthonról összegyűjtött hulladékok szétválogatására és gyűjtőbe helyezésére. Zárásként az 
„Ezer éves” tölgyfához tettünk gyalogtúrát a 6 óvodai csoporttal és a sok érdeklődő szülővel. 
                     Pólyáné Karácsony Ágnes

Kitekintés

Április 26-án a Nyuszi és a Méhecske csoport a „Hímzett kötény, kiscsizma” című gyermek rendezvényen vett részt Debre-
cenben, melyet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága szervezett. A gyerekek több héten át szorgalmasan készültek, hogy 
méltóan képviseljék óvodánkat. Sok szülő elkísért és lelkesen biztatott bennünket,. A szakmai zsűri előtt bemutatott mindkét 
produkció nagy tapsot kapott. Első megmérettetésükön bronz minősítést hozhattak el a csoportok. Szép és tartalmas napot 
tölthettünk együtt, kitekinthettünk más megye óvodás csoportjainak népitáncos, hagyományápoló munkájára is.
            
                Pólyáné Karácsony Ágnes
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A Nemzeti Összetartozás napja az oviban

Közös emlékezés, koszorúzás, közös játék, kézműveskedés és ebéd volt 
2016. június 3-án délelőtt a Nagymagyarország emlékhelyünk előtt.

Gyereknap

Az Önkormányzat Gyermeknapi rendezvénye utáni héten már csak 
ráadásként kapták ajándékul óvodásaink a Zenebona társulat zenés, 
interaktív előadását. Az előadást a Roma Nemzetiségi Önkormány-
zattól kaptuk, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk. A délelőtt 
folyamán fagylalttal is kedveskedtünk gyermekeinknek, ami szintén 
felajánlás volt.

Bozsikos gyerekek

A 2013/14-es nevelési évtől veszünk részt az MLSZ óvodai Bozsik Programjában két csoporttal. Ebben az évben is 27-30 fiú és egy 
lány edzett minden héten Varga Beáta és Komlósiné Czégény Andrea Óvó nénik vezetésével. Május 31-én Derecskén vettünk részt 
a záró tornán, ahol derecskei, tépei, sárándi csapatokkal játszottunk mérkőzéseket. Természetesen gólokat  rúgtunk is, kaptunk is, 
de a csapatszellem is kialakult. Jutalmul az óvodák egy trófeát és oklevelet kaptak, a gyerekek karkötőt, érmet, labdát, melyet itthon 
boldogan mutattak meg társaiknak és a szüleiknek.
                                                                                                                                                                  Móré Sándorné

Sportnap

A Kihívás napja alkalmából mi is sportnapot tartottunk május 25-én. Ragyogó napsütésben tízóraiztunk az udvaron, majd megtekin-
tettük az Enci-táncos  gyerekek zenés, vidám évzáró előadását, mely megadta a hangulatát a napnak. Zenés bemelegítés után vala-
mennyien részt vettünk az utcai futásban, melyért megkaptuk az első pontgyűjtő nyomatot a kezünkre. Az udvaron hét állomáson 
lehetett még gyűjteni további pecséteket: volt a Bozsikos fiúknak foci, volt zsákban futás, karika bújtató, talicskázás, farönk gurítás, 
ugrálólabdázás, háton mászás, labdagurítás seprűvel. 
A délelőtt végére mindenkinek nagyon sok nyomata volt, amelyért jutalom járt. Sportolás közben az ebéd (üstben paprikás krumpli 
nokedlivel) elkészítéséről Pappné Erzsike óvó néni és férje gondoskodott, melyet ezúton is köszönünk nekik, hiszen nagyon finoman 
sikerült. Kellemesen, sportolással eltöltött délelőttel egy lépést biztosan tettünk az egészséges életmód felé, miközben a szülők újból 
betekinthettek gyermekük óvodai életébe.
                         Móré Sándorné

Köszönetnyilvánítás

Köszönünk mindent szülőknek, támogatóinknak, segítőinknek, akik a Csodavár Óvoda munkáját bármiben segítették, a gyer-
mekeknek támogatást nyújtottak a 2015/ 2016-os nevelési évben. A nyárra kellemes pihenést kívánunk!



Mikepércsi Tükör
15.

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
Nárcisz Futófesztivál

Iskolánk tanulói az elmúlt tanévhez hasonlóan részt vettek 
a Nárcisz Futófesztivál elnevezésű országos rendezvényen, 
melynek célja, hogy együtt, egy időben minél többen mozog-
junk, fussunk egyszerre. Az emberi méltóságért vállalt futás 
során együttérzésünket, részvétünket fejezzük ki a súlyosan 
beteg emberek számára. A program szimbóluma a sárga nár-
cisz, ennek megfelelően sárga pólóban és sárga sálban vettünk 
részt az eseményen. A programot közös gimnasztikával 
kezdtük, ezt követően az alsó és felső tagozat is egy-egy 
kört futott az iskola körül. 
        
        Kelemenné Hortobágyi Ilona

Varázsolvas megyei szépolvasási verseny

Ha április, akkor Mikepércsen Varázsolvas verseny. Ez már több éves hagyomány, immár IX. alkalom, hogy szépolvasási versenyt ren-
deztünk Hajdú-Bihar megye alsó tagozatos tanulóinak. 17 település 26 iskolájából 85 kisdiák érkezett hozzánk. Minden évfolyamon az 
első 3 helyezett és 2 különdíjas tanuló került értékelésre.
                 Gálné Almási Beáta

TeSzedd! 

Iskolánk az idei évben is részt vett az országos „TeSzedd!” - akcióban. A balesetvédelmi oktatás megtartása után 5 csoport-
ban kezdtük meg a település utcáinak megtisztítását. Minden csoportnak kiosztottuk a térképet, melyen megjelöltük az ál-
taluk megtisztítandó területet és kiosztottuk a gyűjtéshez szükséges eszközöket. A csoportokat minden esetben felnőttek és 
polgárőrök kísérték. A zsákokat az előzetes egyeztetés alapján kijelölt helyen elhelyeztük, melyet még aznap el is szállítottak. A 
mikepércsi gyerekek szerencsére jó időben, jó kedvvel, lelkesen tisztították meg a községet.

                                                                                                                                                                                               Kelemenné Hortobágyi Ilona
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Jutalomkirándulás

Településünkön immár hagyomány, hogy a községi ünnepségeken az általános iskola 6. és 8. évfolyamos diákjai adnak műsort. 
Az Önkormányzat ezért – mintegy elismerésként – egy egynapos kirándulás teljes költségét (gyerekenként kb. 5000.- Ft) vállalta. 
Ebben a tanévben Szarvas volt az úticél.
A különleges hangulatú kisvárosba megérkezve, egy része a csapatnak a helyi fürdőbe vette az irányt, a többiek pedig az Erzsébet-
ligetet fedezték fel: a mocsári ciprusokat a Holt-Körösben, a vízi-színpadot, a belváros különleges hangulatát adó sajátos stílusú 
épületeket. Az ebédünket a Vadászkürt vendéglő kerthelyiségében fogyasztottuk el, majd következett az Arborétum területén egy 
kiadós séta. Sokat fényképezkedtünk a Mini-Magyarország nevezetes építményeivel. 
Már alig vártuk a 15 órát, hiszen sokan életükben először ültek hajóra. Külön élmény volt, hogy a gyerekek kormányozhatták a hajót, s még 
matrózsapkát is kaptak. A Katalin kapitánya pedig fergeteges, humoros történetekkel szórakoztatott bennünket, miközben a folyóparti 
gyönyörű hétvégi házakat mutogatta. Akiben volt némi félsz a hajókázástól, még azok is önfeledten élvezték a kirándulásnak ezt az óráját.
Zárásként egy igazi olasz fagyizóba mentünk, s nemigen akadt olyan gyerek, aki ne kóstolta volna meg a hatalmas adagban mért 
sokféle édességet. A gyerekek közül sokan fogalmazták meg: „Ez volt életem legjobb kirándulása!”
          Kovácsné Bíró Annamária és Dévényi Mihályné

Reptéri kirándulás a napközivel

Kivételes élmény részesei lehettek napközis diákjaink. Első al-
kalommal látogattak el a Debreceni nemzetközi repülőtérre, 
és kaphattak betekintést az objektumon folyó munkába! Már 
belépésnél tapasztalható volt, nem olyan könnyű a beju-
tás, megannyi biztonsági intézkedés, és őrök figyelték min-
den lépésünket. Mindenki lélegzete elállt, amikor a 10 bár-
ral locsoló repülőtéri tűzoltóautó bemutatót tartott. Majd 
a csapat engedélyt kapott, hogy a toronyba is felmehessen, 
így éppen egy érkező wizzair kommunikációját hallgathat-
tuk végig az irányítóval. A kivételes élmény reméljük jövőre 
is megismételhető, és talán még több ajtó megnyílik előttünk!
        
                Tiliczky Katalin
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A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  júniusi programja

06. 18. Tanévzáró ünnepség, ballagás 17.00 órától

A nemzeti összetartozás napja az iskolában

Hosszú évek hagyománya, hogy június 4-én, a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján, ami egyben a nemzeti összetartozás 
napja, megemlékezést tartunk az iskolában. 
Ebben az évben a harmadik osztályok, valamint a 7. A osztály adott műsort Almásiné Szentjóbi Ildikó, Fekete Zsuzsa és Szil András 
rendezésében. A szereplők mozgásos koreográfiákkal, jelképes szerepjátszással, verssel fejezték ki a nap lényegét, melyet látványos videók 
színesítettek. A műsor során tanúsított figyelem és a záró hatalmas taps azt bizonyította, hogy a téma és az előadás mindenkit megérintett.
                                     Szíl András

Ismét lesz önkormányzati nyári tábor 

Az elmúlt évek nagy érdeklődésére tekintettel az Önkormányzat 2016. nyarán is megszervezi a nyári tábort a 6-12 éves korú gyer-
mekek részére 2016. július 4 - augusztus 12. között, egy hetes  turnusokban.
•	 1.	hét:	2016.	július	04.	-	2016.	július	08.
•	 2.	hét:	2016.	július	11.	-	2016.	július	15.
•	 3.	hét:	2016.	július	18.	-	2016.	július	22.
•	 4.	hét:	2016.	július	25.	-	2016.	július	29.
•	 5.	hét:	2016.	augusztus	01.	-	2016.	augusztus	05.
•	 6.	hét:	2016.	augusztus	08.	-	2016.	augusztus	12.

A tábor helyszíne: Mikepércs, Óvoda u. 4. sz. alatti iskola.

A tábort ajánljuk azoknak a gyermekeknek, akiknek nappali felügyeletét a szülők nem tudják megoldani, de ajánljuk azoknak is, 
akik szeretnék a hosszú nyári szünet egy részét közösségben, tartalmasan eltölteni. Színes, változatos, élménydús programokkal 
várjuk a gyermekeket.  A tábor közösségformáló, személyiségfejlesztő hatása vitathatatlan. 
Ízelítő a tábor programjaiból (a teljesség igénye nélkül): kézműves foglalkozás, foci-és labdajátékok, Állatkert, Kalandpark, Titanic Játszóház 
látogatás Debrecenben, strandolás, kerékpártúra, varázsműhely, filmvetítés, sütés-főzés,  Szivárvány zenekar, rendőrségi bemutató.
További információ kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Nagyné Nagy Zita vagy Hentes Kornélia családsegítőknél
/Mikepércs, Kossuth u. 1./  hétfőtől-csütörtökig: 8.00 órától 16.30-ig, pénteken: 8.00 órától 14.00 óráig, illetve telefonon az  52-398-
111-es  telefonszámon.
A nyári tábor részvételi díja egy gyermek részére heti 6.000 Ft, mely a programokhoz kapcsolódó költséget tartalmazza. (kézműves 
foglalkozások anyagköltsége, utazás, belépőjegy, jégkrém stb.). A napi háromszori étkezést az Önkormányzat ingyen biztosítja 
minden résztvevőnek.  Szeretettel várunk minden gyermeket!
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Versenyeredmények
Iskolai házi versenyek

Iskolai matematika verseny alsó tagozat
Helyezés 1.	évfolyam	 	 2.	évfolyam	 	 3.	évfolyam	 	 4.	évfolyam
I.  Gulácsi Hanga 1.a Kapdos Kristóf 2.b Kovács Lajos 3.a Fazekas Fanni 4.b
II.  Lovász Krisztina 1.a Csurja Zója 2.a  Juhász Anna 3.a  Kapdos Flóra 4.b
III.  Rácz Zita 1.a  Tóth Zsombor 2.a Éles Dávid 3.b  Tóth Balázs 4.b

Iskolai nyelvtan verseny alsó tagozat
Helyezés 1.	évfolyam	 	 2.	évfolyam	 	 3.	évfolyam	 	 4.	évfolyam
I.  Rácz Zita  1.a  Antal Sára 2.b  Lovász Nóra  3.a Tóth Balázs 4.b
II.  Tar Gréta  1.a  Sárosi Petra 2.b  Fekete Lili  3.a  Budai Flóra 4.b
III.  Orvos Ádám  1.a Vass Nóra 2.b  Juhász Anna 3.a  Fazekas Fanni 4.b

Iskolai szövegértés verseny alsó tagozat
Helyezés 1.	évfolyam	 	 2.	évfolyam	 	 3.	évfolyam	 	 4.	évfolyam
I.  Tar Gréta  1.a  Antal Sára 2.b  Kovács Ármin 3.a Fazekas Fanni 4.b
II.  Erdelics Bence 1.a Kapdos Kristóf 2.b Juhász Anna 3.a  Budai Flóra 4.b
III.  Rácz Zita  1.a  Sárosi Petra 2.b  Éles Dávid 3.b  Balla Fruzsina 4.a

Iskolai matematika verseny felső tagozat
Helyezés 5.	évfolyam	 	 6.	évfolyam	 	 7.	évfolyam	 	 8.	évfolyam
I.  Szűcs Kitti  5.a  Beke Enikő  6.a  Ujhelyi Imre 7.a  Fehér Kincső Napsugár 8.b
II.  Kovács Anna  5.a Ilyés Orsolya  6.b Pásti Nóra  7.a  Almási Ágnes 8.b
III.  Dorogi Lizett 5.a Besenyi Virág 6.b Tóth Noémi  7.a  Nagy Ibolya  8.a

Megyei versenyek
A Debreceni Hatvani István Általános Iskola által szervezett megyei angol prózamondó és felolvasó versenyen Kovács	Dorottya	5.a 
osztályos tanuló III. helyezést ért el. 
Felkészítő pedagógus: Kovács Judit

Az iskolánk szervezésében megvalósult „Varázsolvas” megyei szépolvasó versenyen Antal Sára 2.b osztályos tanuló különdíjas lett. 
Felkészítő pedagógus: Pásztorné Pálfi Judit

A Költészet Napja alkalmából Hajdúszováton megrendezésre kerülő Megyei Vers és Prózamondó Versenyen Lovász	Nóra	3.a	
osztályos tanuló II. helyezést ért el. 
Felkészítő pedagógus: Almásiné Szentjóbi Ildikó

A Derecskén megrendezésre került megyei Mesevarázs versenyen a 3.a osztályos tanulók közül 3 fő, Juhász Anna, Kovács Ármin, 
Lovász Nóra csoportos versenyen II. helyezést ért el. 
Felkészítő pedagógus: Almásiné Szentjóbi Ildikó

A XI. Megyei Bibliai Történetmondó Versenyen Kovács	Dorottya	5.a	és Besenyei Virág 6.b osztályos tanulók I. helyezést, Szemere 
Adrienn 6.a osztályos tanuló pedig II. helyezést ért el korcsoportjában.                                                            
Felkészítő pedagógus: Pesti Anita

Országos Verseny
A XVII. Országos Bibliai Történetmondó Versenyen Kovács		Dorottya	5.a osztályos tanuló I. helyezést ért el.                                                                 
Felkészítő pedagógus: Pesti Anita

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
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KULTÚRA
„Madárlesen Mikepércsen... ” 

“Madárlesen Mikepércsen” címmel  fotókiállítás nyílt május 10-én, a Wass Albert 
Közösségi Házban Koncz Tibor amatőr természetfotós képeiből.
Az alkotó a tavaly meghirdetett  „Mikepércs, ahol jó lenni, ahol jó élni” című fotópályázaton 
különdíjas lett madárfotóival, és ezzel egy kiállítás rendezési jogát nyerte Mikepércs Község 
Önkormányzatától, melyen a környék madárvilágát mutathatta be a Madarak és Fák Napja 
alkalmából.

A fotós így vall magáról és a fotózásról:
„Romániában, Mezőteremen születtem, informatikus a foglalkozásom. Gyerekkorom 
óta szeretem és járom a természetet. 
A madarakat akkor szerettem meg igazán, amikor megfigyelhettem egy házi rozs-
dafarkú pár költését és fiókanevelését a kertünkben. Eleinte távcsővel nézegettem a 
környék madarait, később viszont a fotózásuk is kezdett foglalkoztatni. 9 éve foglalkozom 
természetfotózással, főleg madarakat fényképezek. Az utóbbi néhány évben Mikepércsen 
laktam, ahol volt alkalmam ismerkedni a környék élővilágával, szabadidőmben so-
kat fotóztam és fotózom a falu melletti erdőkben, réteken és a közeli víztározónál, 

amely a kedvenc helyem, hiszen a legtöbb madárral ott találkoztam, és a legjobb fotóimat is ott készítettem. A madarak 
fotózásához saját készítésű leseket használok, így tudom őket megfelelő közelségből megörökíteni. Általában a reggeli 
órákban legaktívabbak a madarak, ezért ha fotózni akarom őket, akkor legtöbbször már hajnalban bebújok a lesbe, hogy minél 
kevésbé zavarjam őket és hogy ki tudjam használni a kedvező reggeli fényviszonyokat. Az itt kiállított képek mindegyikét Mike-
pércs közelében készítettem.”

A kiállítás megnyitóján iskolánk három 8. osztályos  tanulója lépett fel. Virág Petra népdal éneklésével, Fehér Kincső a furulyajá-
tékával és  Dér Emese szavalatával nyűgözte le a megjelenteket.Tímár Zoltán polgármester úr megnyitó beszédében Wass Albert: 
Amit az apa a gyermekének mond című művéből idézett, kiemelve a pillanat megragadásának fontosságát, valamint  köszönetet 
mondott az alkotónak, hogy megörökítette számunkra és az utókor számára a környék gazdag madárvilágát.

A  tárlat három héten át volt megtekinthető, ám a fotók közül néhány állandó kiállításra kerül  Közösségi Házunkban.
            
             Pohly Szilvia
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KULTÚRA
Magyar Költészet Napja

Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján, 
április 11-én ünnepeljük a költészet napját.  Ebből az 
alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, 
könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal tisztelgünk a 
tragikus sorsú poéta emléke és a magyar líra előtt.

Ebben az évben a Hunyadi János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 4 felső tagozatos diákjának 
vers és prózamondó műsorát, valamint a  Csicseri és 
Borsó zenekar megzenésített verseiből és népdalfel-
dolgozásokból álló koncertjét hallhatták a Wass Al-
bert Kultúrházba ellátogató vendégek és iskolánk nap-
közis tanulói.
Rendhagyó módon a diákjaink előzetes feladatot is kaptak a jeles naphoz kötődően. Egy-egy megadott vershez illusztrációt 
készítettek a művészeti iskola grafika tanszakos növendékei.  A legjobb alkotásokból nyíló kiállítást a rendezvény elején 
Bacskóné Nagy Gabriella, az iskola művésztanára nyitotta meg.
A műsorban közreműködött Dér Emese, Besenyei Virág  és Csete Levente, iskolánk tehetséges  vers-, és prózamondói. 
Felkészítő pedagógusaik Dévényi Mihályné és Szil András. Az egyéni produkciók után könnyed muzsikával közös éneklésre 
várta a Csicseri és Borsó zenekar a kicsiket, ahol megismerkedhettek többek között a sikkantó pikulával, pendülő gitárral, 
zümmögő csellóval.
A Magyar Költészet Napja alkalmából itt szeretnénk beszámolni három mikepércsi sikerről. 

A  versek szeretete nem korfüggő, vallja Veresné László Ildikó, aki 4 éve él Mikepércsen, és már számos  szép sikert ért el 
ezalatt az idő alatt.  Hitvallása: „ A vers-,  és prózamondás belső és külső harmóniát adó önkifejezés és kiteljesedés.”  A 2016-
os évben elért eredményei: A  Hontravel szervezésében az  Országos Nyugdíjas Klubok Ki Mit Tud? vetélkedőjén vers – és 
prózamondó kategóriában, az elő-, és középdöntők után bejutott, a június 24-26- án, Harkányban tartandó döntőbe. Az 
AGAPE Kulturális Egyesület által meghirdetett Petőfi Sándor szavaló versenyen bejutott az országos döntőbe, melyet az er-
délyi Koltón rendeznek meg. Ugyancsak az Országos Nyugdíjas Szövetség által meghirdetett  vers-, és prózamondó verseny 
megyei középdöntőjéből, a június 17- én, Nyíregyházán megrendezésre kerülő regionális döntőbe jutott Ildikó néni. 

A versek szeretete motiválja Budai Imrét és Lénárt Juditot is, a Mikepércsi Őszidő Egyesület két tagját, akik saját versük-
kel indultak el a Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége által meghírdetett vers-, és prózaíró 
pályázaton.  Budai Imre a vers kategóriában I. helyezést  ért el az Anyák Napjára című versével és különdíjban részesült Lé-
nárt Judit,  A szeretet című verse. Az elért sikerekhez gratulálunk!
                     Pohly Szilvia
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KÖZÖSSÉG
IV.   Csigacsináló Mikepércsen

A  Mikepércsi  Őszidő  Egyesület  immár  4. alkalommal rendezte  
meg  csigacsináló, hagyományápoló programját április 9-én, a  
Wass Albert Kultúrházban.

Minden évben igyekszünk valami újjal előrukkolni. Idén a 
csigacsináló verseny meghirdetésével új színt vittünk a palet-
tára. Meghívtuk a környékbeli baráti klubokat, egyesületeket, 
a helyiekkel együtt, hogy felidézhessük a  gyerekkorunkban is 
még létező szokást, a lakodalmak előtti csigacsinálót. 
A köszöntők  után az Őszidősök nyitótáncával kezdetét vette a 
napi program. A táncosaink Hajdúsági csárdást adtak elő, me-
lyet Gali Lajos és felesége,  Katika koreografált és tanított be.

A Mikepércsi Önkormányzat nevében Karácsony Antal alpol-
gármester úr köszöntötte a megjelenteket és nyitotta meg a rendezvényt. A Megyei Nyugdíjas Szövetség nevében Bodnár Antalné 
alelnök asszony mondott köszöntőt és kívánt minden jót ehhez a rendezvényhez. Egy másik rendezvényről megérkezett dr. Vitányi 
István Országgyűlési Képviselő Úr, és mint mondta nem hagyta volna ki, hogy ha egy kis időre is, ne nézzen be hozzánk, és ne 
köszöntse a résztvevőket. Épp így tett Tímár Zoltán Polgármester Úr is, aki megszakította egy másik település programján való 
részvételét és csak ezért a rendezvényért jött haza, hogy személyesen köszönthesse a megjelenteket.

A megnyitó után kezdetét vette a verseny. Minden klub 2 fővel nevezhetett. Fél óra alatt kellett pödörni a csigát abból a tésztából, amit 
a helyi klubtagok gyúrtak és nyújtottak. A zsűri tagoknak pontszámok adásával kellett eldönteniük  a sorrendet. Mérték a súlyt, nézték 
a csigák egyöntetűségét, szépségét, a pödrés erősségét. 
A helyi csapat versenyen kívül indult. Mivel a legtöbbet ők csinálták, különdíjban részesültek. A kupát az Esztári Idősek Klubja vitte 
el. Összesen 6 klub örülhetett valamilyen eredménynek ezen a versenyen. Amíg a verseny folyt, addig a színpadon bemutatkozott a  
Bazsarózsa Népdalkör, az újonnan alakult Uccu neki citerazenekar, mindkettő Vatainé Facsar Veronika vezetésével. Verset mondott  
Lénárt Judit, aki saját versét hozta el most is.  A verseny után kezdődött az a kulturális program, amire készültek a jelenlévő klubok.  

A műsorszámok végeztével már eléggé meg is éhezett a szép számú vendégsereg. A mikepércsi töltött káposzta, melyet a helyi konyha 
készített, most is finomra sikerült, mint ahogy a vendégek étvágyából és dicsérő szavaikból megtudtuk. A klubtagjaink által készített 
sütemények is kapósnak bizonyultak. Jó ebédhez szólt a nóta, Kapitány Albert nótaénekes jóvoltából. Ebéd után tomboláztunk, 
most is, mint minden évben Tele János szolgáltatta a zenét. Egy jó hangulatú, újszerű, vidám rendezvényen vagyunk túl. 
Köszönet az egyesületünk tagjainak a sok munkáért, Önkormányzatunknak a sok segítségért, a helyi polgárőröknek  is, és 
mindenkinek hálásak vagyunk, aki hozzájárult a nap sikeréhez. 

                    Veszelovszkiné Albert Erzsébet 
                                        a Mikepércsi  Őszidő Egyesület  vezetője
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Bazsarózsa népdalkör újabb Arany minősítése

Május 28-án a Bazsarózsa népdalkör újabb Arany minősítéssel gaz-
dagodott a XI. Vass Lajos népzenei versenyen Berettyóújfaluban. A 
fiúkkal kibővült csapatnak ez volt az első megmérettetése. Magas 
színvonalú népzenei találkozó volt 35 fellépővel és szigorú szakmai 
zsűrivel. Köszönet minden kedves, lelkes tagunknak: Budai Imre, 
Csonka Lászlóné, Szabó Alexandra, Virág Petra, Ungváriné Fehér 
Mária, Ungvári Enikő, Újlakán Zoltán, Tahóczky Sándorné, Tóthné 
Bene Judit, Vatainé Facsar Veronika, Veres Gyuláné.

              Vatainé Facsar Veronika
      népdalkörvezető
     

Uccu neki ! 

Az ősz folyamán verbuválódott a népzene és a citeraszó bűvöletében egy 
vidám közösség.  Ezzel  a névvel április 9-én elsö ízben mutatkozhatott be 
a Wass Albert Kultúrház citeraköre  és  lelkes, vegyes korosztájú csapattal 
szórakoztattuk a IV. Csigacsináló programján a kedves vendégeket. Még 
azon a napon ellátogattunk a több éves múltra visszatekintő Pocsaji  Citerás 
Találkozóra is, ahonnan kitűnő szakmai tanácsokkal tértünk haza.Széles 
András citeraművész és a közelmúltban váratlanul elhunyt dr Joób Árpád 
népzenetudós szakmai elöadásait is meghallgathattuk. Jelenlegi tagok: Kele-
men Panna, Kelemen Zsófia,Asztalán Sándor, Ungvái Enikő és Deczki József. 
            Vatainé Facsar Veronika zenekarvezető

 Mikepércsi Úri Hímzés

A Mikepércsi Úri Hímzés mintáit csodálhatjuk meg 2 hónapon át 
a közösségi ház előterében, a Mikepércsi Hímzőkör állandó kiállí-
tásának helyszínén.
A fehér-ezüst, fehér-arany szállal kivarrt terítők ünnepi alkalomra 
készültek. Az eredeti darabok a Református Gyülekezeti Házban ta-
lálhatóak, a kiállított alkotásokat  a hímzőkör tagjai készítették.
      
                              Pohly Szilvia

Szakmai kirándulás Budapestre

Június 1-jén szakmai kiránduláson vettek részt a kör tagjai Buda-
pesten. Ellátogattak a Néprajzi Múzeumba, valamint megtekintették 
az Országházat, és jutott idő a Margitszigeten, a száz éves fák alatt 
sétálni és a zenélő szökőkútnál megpihenni. 
Aki szeretne csatlakozni ehhez a kiváló közösséghez, várjuk szeretet-
tel  júniusban, szerdai napokon 14.00 órától a Közösségi Házban!
A hímzőkör  a nyári szünet után szeptembertől várja a régi és új 
tagokat egyaránt!
                Pohly Szilvia 

21.
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GYERMEKNAP

500-nál	több	gyerek	szórakozott	az	önkormányzati	gyereknapon!

Minden ép társadalom a gyermekekben keresi és alakítja jövőjét, természetes dolog tehát, hogy egy-egy kisebb közösség is ennek az 
íratlan törvénynek, szívbéli kötelezettségnek jegyében cselekedve fordít különös figyelmet az utódok nevelésére, szórakoztatva tanítására.

A mikepércsi önkormányzat kiemelkedően élen jár a településen élő, tanuló gyermekekről való többszintű gondoskodásban. A kö-
zelmúltban megrendezett gyermeknapi rendezvények tartalmas programelemei is tanúbizonyságot tettek emellett, igazolva, hogy nem 
csak a gagyi, tömegaltató rendezvényeknek van létjogosultsága a XXI. századi kulturális lehetőségek széles palettáján, de, ha megfelelő 
lehetőséget kaphat, az igényes szórakoztatás is megtalálja közönségét.
Településünk évek óta élen jár abban is, hogy rendre igazán minőségi, a nemzeti gondolkodást képviselő, igényes koncerteket szervez-
zen a falu fejlődni vágyó közönségének, így nem okozott meglepetést az sem, hogy a gyermekek ünnepén többek között a méltán 
világhírű Makám zenekar muzsikájának tapsolhattak a szikrázó napsütésben a gyermeknapozó családok. A Krulik Zoltán vezette, több 
évtizedes múltra visszatekintő együttes egy igazán sziporkázó gyermekdal-összeállítással szerzett örömet régi és legújabb rajongóinak a 
szikrázó délelőtti napsütésben.
A programok sokasága  szintén egy koncerttel, a mikepércsi Erdős Fruzsinak és gitáros kísérőjének, Tóth Zsoltnak ragyogó han-
gulatú interaktív műsorával vette kezdetét, amely hűen címéhez, a legkisebbeket szólította meg igencsak eredményesen. A “Zenebölcsi” 
eseményei még javában zajlottak, mikor a Főtéren gyülekezők növekvő tömegében egyre több négylábú házikedvenc is magára vonta az 
állati bájakra fogékonyak figyelmét. Nem volt ez véletlen, hiszen a házikedvenceiket gyermeknapozni hozók jutalmat kaptak a legkiseb-
bek ünnepén: az önkormányzat jóvoltából ingyen fagyi járt a kisállataikat bemutató gyerekeknek.
Volt itt minden, édi kecske, aranyos bárányka, számos pincsikutya, de még csinos és hatalmas gyíkocskaszerűség is, az állatkedvelők nagy 
örömére. Sőt az AURA Segítő Kutya Alapítvány bemutatója ember, de méginkább gyerekközelbe hozta a két településünkre érkezett 
terápiás munkakutyát, Pénteket és Bigyót is. Az élményekkel eltelhetetlen kutyarajongók számára aranynappá végül a rendőrségi 
kutyásbemutató koronázta a napot, ám a technika szerelmeseinek sem kellett csalódniuk, hiszen lehetőségük nyílt a tűzoltóautó, a 
rendőrautó és -motor  tartós, részletes és közeli vizsgálatára is.
A nap folyamán szinte végtelen számú érdekes tevékenységet kipróbálhattak a gyerekek, a pici pónik jókedvű lovaglásától, saját arcuk, 
végtagjaik kifestetésétől a gyönygyfűzésen, nemezelésen, bőrtárgykészítésen át az agyagozásig, tűzzománckészítésig, sőt az akár erejük 
végső határáig tartó lelkes ugrálóvárazásig. A programok mindegyike, de még a fagyi és az üdítő is ingyenes volt a – talán ettől is, de 
nyilvánvalóan nem csak ettől – széles jókedvvel gyermeknapozók számára.
                           Dienes Zoltán   
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Deczki Józsefné, Eszti néni 
köszöntése

Február 9-én ünnepelte 95. születésnapját 
Decki Józsefné, településünk ismert és 
szeretett Eszti nénije. A jeles alkalomból 
Mikepércs önkormányzatának kis kül-
döttsége rózsacsokorral és impozáns aján-
dékcsomaggal köszöntötte a testileg-szel-
lemileg friss többszörös dédnagymamát.
Az Önkormányzat emléklapjának át-
nyújtásakor Tímár Zoltán polgármester 
úr Magyarország miniszterelnökének 
köszöntő üdvözletét is tolmácsolta az ün-
nepeltnek. “Ez az emléklap hivatott kifejezni 
szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és 
hálánkat.” – hangzott Orbán Viktor üzenete. 

- “95. születésnapján kívánok Önnek jó egészséget és további boldog éveket.” 
 -  Akármikor szavazás volt, én mindig rá szavaztam. - köszönte meg huncut szemű mosollyal Eszti néni a jókívánságokat. 
- Nem változtattam rajta soha.
 A köszöntő gondolatok elhangzását követően közös fényképezkedés következett, majd az asztal körül helyet foglalva az 
ünnepelt ragadta magához a szót, életének számos szórakoztató és tanulságos, hol vidám, hol szomorúbb történetét osztva 
meg vendégeivel. 
A közel száz év történelmét vállán hordozó, egész életében szorgalmasan dolgozó asszony és a település fiatal vezetője 
azonnal megtalálták a közös hangot. Szinte egymás szavába vágva osztották meg benyomásaikat, emlékeiket, gondolatai-
kat az elővarázsolt több évtizedes fényképeket nézegetve. 
 - Az egész községet ösmertem, kilencven százalékig – emlékezett az ünnepelt a fotókat nézegetve. -  Mindet névről el 
tudnám sorolni, hogy kiket ismertem, kikkel éltem. Hosszú évek vannak mögöttem... Eddig bírtam, most kezdem már 
nem bírni. Most rogyok mán összefele – “panaszkodott” Eszti néni, nevetve(!) -, sokszor jövök-megyek itt a konyhába, 
ide kapok, oda kapok, hun belevágom a kezem valamibe, hun elcsúszok, mindig van valami baj, mindig megbillyogozom 
magamat... Hát így van ez már ilyen idős korban, régen voltam már első osztályos...  Két évig tanított egy idős tanítónő, 
Nánási Józsefné, özvegyasszony volt, egy gyerekük volt, Barnának hívták..  Óvodában is egy idős óvónénink volt, csinált 
krepp-papírból koszorút a lányoknak, a szőkéknek pirosat, a barnáknak fehéret. Nekem piros volt, mert én pősze voltam, 
szőke.   
Amikor összeházasodtunk én tizenkilenc éves voltam, az uram huszonhárom... Az ötvenéves házassági évfordulónk után 
három évvel halt meg. Április 11-én esküdtünk, csütörtökre esett, én meg haragudtam érte. Rájöttem később, hogy azért 
kellett csütörtökön, mert apámnak 12-én volt a nevenapja, Gyula, és ezzel letudta a Gyula-napot is. 

- Volt egy tanítónk – mutatott egy újabb patinás fotót az ünnepelt-, Szilágyi László, ez katonatiszt volt, aztán jött ide 
tanítónak. De az egész osztályt el tudnám magyarázni,  ez a két lány itt beköltözött volt, ez itt Parti Juliska, itt meg itt va-
gyok én, pősze. Olyan kis sovány jány vótam. Ez a Szilágyi tanító a harmadik - negyedik osztályban volt, aztán jött Szécsi 
tiszteletes úrnak a fia, utána az igazgató. 

 - Még mondok egy érdekeset, mondhatom? – csigázza az érdeklődést Eszti néni. - Engemet elütött a repülő, hallottatok 
már ilyet? Tejet hordtunk akkoriban, jöttem Debrecenből kerékpárral. Hátul két alumínium kanna, elöl két ötliteres kis 
zománcos kanna. Meg egy csomag, amiben a mérő volt, meg még amit bevásároltam jöttömbe. Hát ahogy a repülőtérhez 
érek, látom, hogy leszáll a repülő. Én csak jövök. Egyszer elsodort valami a töltésről, eltűntem, de hogy hogy, azt nem 
tudom. Szerencsére Eszti néni eltűnése csak átmenetinek bizonyult, épp csak addig tartott, míg sikerült, sértetlenül 
előmásznia az árokból, ahová az orosz gép menetszele sodorta.
És a köszöntő kis küldöttség és a szerető családtagok figyelmétől kísérve Eszti néni csak sorolta vég nélkül a hol vidám, hol 
megható történeteket, egy munkában, becsületben leélt közel évszázadnyi élet tanulságos és értékes emlékeit....
             
                  Dienes Zoltán

KÖSZÖNTÉS

24.
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Deczki Sándorné, Gizike néni 
köszöntése

A születésnap minden ember életében 
mérföldkő. Egy pillanatra megállít bennün-
ket, s ha akarjuk, ha nem, számvetésre is kész-
tet. Arra, hogy átgondoljuk mit tettünk vagy 
nem tettünk helyesen, s hogy mi minden vár 
ránk a következő évfordulóig.
Ilyenkor azonban nem csak az ünnepel, aki 
ismét öregebb lett egy évvel. Ünnepelnek a 
családtagok, barátok, a szeretteink.
Szeretet. Ebben a szóban minden benne foglal-
tatik, ami számít, amire szükségünk van földi 
létünk során. Ez a legnagyobb kincsünk, amit 
csak éveink számának növekedésével értünk meg és értékelünk igazán.
De nem csak a család, a tágabb közösség is kifejezheti tiszteletét egy születésnap alkalmából. Főként, ha egy szép életút kerek 
számmal jelzett mérföldkövéhez érkezik valaki. Mikepércs Önkormányzata minden 90 évet betöltött szépkorút felköszönt 
születésnapján, a tisztelet jeléül. 
A közelmúltban Deczki Sándorné Gizike nénit keresték fel 90. születésnapján  Karácsony Antal és Rácz Gabriella alpol-
gármesterek. A település ajándéka mellett Orbán Viktor miniszterelnök és Tímár Zoltán polgármester jókívánságait is elvit-
ték az ünnepeltnek.
Gizike néni jó egészségnek örvend, és tevékenyen tölti mindennapjait. 5 gyermekes családban született Derecskén, polgári 
iskolába járt, amit a háború miatt nem tudott befejezni. 1949-ben ment férjhez Mikepércsre, azóta itt lakik. Családjával 
földműveléssel és növénytermesztéssel foglalkoztak. Két lányuk született, a férje sajnos már nem él, jelenleg lányával lakik, 
akinek még ennyi idősen is sokat segít a házimunkában. 
Gizike néni tele van energiával, vidámsággal, és hogy mi a titok? Elárulta nekünk, hogy sokat kell a szabadban tartózkodni, 
őt a munka élteti ma is.  
Isten Éltesse jó egészségben és családja körében még sokáig Eszti nénit és Gizike nénit!
                     Dienes Zoltán

Mikepércs Község Önkormányzata kétszer 100.000 Ft-tal támogatta Nagygalambfalva és Kisgalambfalva egyházközségeit.
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Petőfi u. 67. (a Posta mellett), Tel.: 06-52/803-188, iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva: Hétfő-Péntek: 8.00-18.00, Szombat: 8.00-11.00

A szabadtéri kondipark nyitva tartása 
munkanapokon: 7.00-21.00, munkaszüneti napokon: 8.00-21.00.

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

Falugazdász	fogadóóra	minden	hétfőn	9.00-12.00	óráig. 

 Június	21-	én		és	július	5-	én	17.00-	tól	várjuk		Csiri-Biri	zenés	babatornára	
a babákat és szüleiket.
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, irányí-
tott 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	a	
Wass Albert Közösségi Házban! Szeretettel várok minden muzsikálni vá-
gyót! (500Ft/óra) Vatainé Facsar Veronika, zenetanár

Nagy Ildikó Gabriella képzőművészeti alkotó és felvételi előkészítőt tart 
8. osztályosoknak és középiskolásoknak. A szakkör keretében különböző fes-
tési, 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.

Olvasási lehetőség a Teleházban
A könyvtári nyitvatartási időn túl is van lehetőségük olvasásra, könyvek, 
folyóiratok	böngészésére	a	Wass	Albert	Közösségi	Házban	(Petőfi	u.	67.	sz.	
alatt)	egészen	este	18	óráig: Hajdú-Bihari Napló, Nők Lapja. A könyvtár nyolc té-
macsoportban 15-15 könyvet helyez el nálunk letéti állományként. Ezek a könyvek 
kizárólag a helyben olvasást szolgálják. Kölcsönözni csak a könyvtárba való vissza-
érkezésükkor 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 talál-
hat kedvére való olvasmányt. Minden kedves olvasót szeretettel várunk! 

KÖZÖSSÉGI HÁZ /PROGRAMAJÁNLÓ
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KÖZÖSSÉGI HÁZ /PROGRAMAJÁNLÓ
A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület Mesterek és tanítványok 
című vándorkiállítása nyílt meg  aKözösségi Házban  június 9-én. 
22 népi iparművész, illetve népművészet mestere, valamint  28 tanítványuk 
munkái  kerülnek kiállításra Mikepércsen.   
A kiállítást Virágos Lajosné Kozák Anikó hímző népi iparművész, a HBMNE 
titkára nyitotta meg.
Közreműködtek: Bazsarózsa Népdalkör, Uccu neki citerakör, Kovács 
Dorottya. A kiállítás megtekinthető	június	30-ig	munkanapokon 8.00-18.00. 
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

„VIRÁGOS MIKEPÉRCS 2016”
Mikepércs Község Önkormányzata idén első alkalommal benevezett a Virágos 
Magyarország elnevezésű országos versenybe.
Ehhez kapcsolódva hírdetjük meg helyi versenyünket az alábbi kategóriánkban:
„A legszebb közterületi lakossági előkert”
„A legszebb lakosság által virágosított ablak és erkély”
„A legszebb családi házas előkert”
A cél az, hogy tovább nőjön a virággal beültetett területek nagysága, s ezáltal 
szépüljenek a közterületek, kulturáltabbá váljon a falukép.
Keressük 2016 legvirágosabb házait!
A zsűrizésnél fontos szempont, hogy a kert közterületről belátható legyen, tisz-
ta, rendezett, virágos és gyommentes. A versenyzők teljesítményét helyezéstől 
függően kertészeti utalvánnyal díjazzuk, melyet a következő év tavaszán válthat-
nak be a nyertesek. A pályázat nem jelentkezés útján történik, a zsűri szemle 
alapján hozza meg döntését.
További információk: Wass Albert Közösségi Ház,  Petőfi u. 67.

Mikepércsi Ifjúsági Klub
Megalakulunk!

Szeretettel hívunk minden mikepércsi 16 éven felüli fiatalt, aki tartalmas 
kikapcsolódásra vágyik!

Klubfoglalkozásaink:
Helyszíne: Wass Albert Közösségi Ház
	06.24.	18.00	óra,	program:	a Mikepércsi Ifjúsági Klub megnyitója, sportbe-
mutatók, beszélgetés a lehetőségekről, igények felmérése
07.01.	18.00	óra Vetélkedő,  3 fős csapatok jelentkezését várjuk!
07.06.		20.30	óra,	program:	Foci Eb. 1. Elődöntő 
07.07.		20.30	óra,	program: Foci Eb. 2. Elődöntő 
07.08.		18.00	óra,	program: Karaoke est
07.10.		20.30	óra,	program:	Foci Eb. Döntő
07.	14.	18.00	óra,	program: Csocsó Bajnokság

További információk: Wass Albert Közösségi Ház,  Petőfi u. 67.
Szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt! 

   A Mikepércsi Ifjúsági Klub alapítói: 
Tekeres Hagyományőrző és Kulturális Egyesület és az Ezeréves Tölgy Egyesület
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KÖZÖSSÉGI HÁZ/ PROGRAMAJÁNLÓ

A Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár 
(4271 Mikepércs, Óvoda u. 4. sz.) 
konyvtar@mikepercs.hu
Tel.: 70/587-3871

Nyitva tartása:
Hétfő: 7.30-17.00,  Kedd: 7.30-16.00, Szerda: 7.30-18.00, Csütörtök: 
7.30-16.00,  Péntek: 7.30-14.00, Szombat: 11.00-14.00
Ebédidő: 12.00-12.30 (kivéve szombat)

A Wass Albert Könyvtárban 2016.04.06-án író-olvasó találkozót tar-
tottunk. Vendégünk volt Telegdi Ágnes írónő, aki a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár támogatásával látogatott el hozzánk. 
Az írónő „Ó, azok a csodálatos állatok!” című sorozatát bemutatva tartott ismeretterjesztő előadást. A könyveiben szereplő állatok 
ismertetőit saját tapasztalatai alapján írja, a hozzájuk tartózó illusztrációkat ő maga, sok esetben testközelből fotózza. 
A mai alkalommal elsősorban a hazai madár populációt mutatta be, különös szeretettel beszélt kedvenc madarairól, a gólyákról és a 
költőző madarakról, de megtudhattuk, hogy miért vemhesek hosszú ideig az őzek, hogyan teszi tönkre a méhek szárnyait a napraforgó, 
miért jelenik meg tavasszal elsők között a gólyahír, ősszel miért hullajtják leveleiket a fák. Az írónő interaktív előadásával, a hallgatóságot 
bevonva, hihetetlenül barátságos, családias légkört teremtett, amivel rendkívüli élményt szerzett a találkozó résztvevőinek.
Végezetül mindenkit megajándékozott egy könyvjelzővel és egyik könyvének borítóját ábrázoló hűtőmágnessel, dedikálta a könyvtárban 
meglévő köteteit, valamint az ajándékba hozott kiadványait.

Könyvtárunkba új könyvek érkeztek.  2016 június 20-án a letéti állományt is cserélik. Ezek tételes listája hamarosan olvasható lesz honla-
punkon, az Újdonságaink menüpont alatt.
Elkezdtük árusítani az állományból kivont, selejtezett könyveket 100 Ft/db egységáron. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
2016. 06.08.-án, 15 órától  szünidei könyvajánló a napközis tanulók számára.

Mikepércsi Színjátszó kör
Érzel magadban színészi tehetséget? Megmutatnád? Nincs más teendőd, mint 
jelentkezni a Wass Albert Közösségi Házban vagy a Mikepércsi Ifjúsági Klub-
ban!  Jelentkezés 16 éves kortól.
Jelentkezési határidő: július 8. 

Nosztalgia Véradás Mikepércsen!
Ajándékozzon vért július 22- én a Wass	Albert	Kultúrházban,	9.00	és	12.00	óra	között 
retro hangulatban, hogy legyen egy élménye a régi, közösségi véradásokról!
A véradás szervezői: Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete, Mikepércs Község Ön-
kormányzata
Az	április	29-	én	megtartott	nosztalgia	véradáson	20	befejezett	vérvétel	történt.	Na-
gyon köszönjük minden véradónak a segítségét! 

Kézműves foglalkozások:
Kéthetente szombatonként: 10.00-12.00 óráig ingyenes kézműves foglalkozást tartunk 
általános iskolás gyermekek részére Hutkai Gréta  népi játszóház vezető irányításával. 
A következő foglalkozás időpontjai:	június	25., témája: szövés szádfával
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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. 

1950-60-as évekből szekrénysor 
eladó. 2 részes: 1 db kétajtós és 1 

db alul zárt, felül üveges. 
Érd.: 70/616-6896

ANYUKÁK, KISMAMÁK 
FIGYELEM! MEGNYÍLT A 

GARÁZSVÁSÁR!
Szeretettel várok minden 
kedves vásárlót. Új és használt 
női, férfi, gyerekruhák, cipők 
és még sok más, akciós áron 
kapható. A Dózsa György u. 
3. sz. alatti régi Gazdaboltban. 

Nyitás reggel 7-től

Háztartási és ipari varrógépek 
javítása garanciával  4000 Ft-
tól. Szervizelt táskavarrógépek 
eladók. Érd.: Dandé István Mp. 

Dózsa György u. 18 sz.
Tel.: 52/387-384, 20/929-2710

Mosógépek, PB gáztűzhely, 
MTB kerékpár, Hűtőgépek 

eladók. Tel.: 30/904-3306

ELADÓ!
Egy S.M.F.C. Scooter elektro-
mos mini robogó mobil kosár-
ral, töltővel. Teherbírás 100 
kg-ig, 30 km-es sebesség, egy 
töltéssel 30 km. 14 évtől bukó-
sisak, jogosítvány és korhatár 

nélkül. 
Ár: 55 000 Ft. Érd.: 30/466-

0553          

ŐSZIBARACK KAPHATÓ!
Érd.: Jókai u. 15. Tel.: 30/357-

4546, 52/280-3996

KD 166 220-as Kukorica daráló 
eladó. Érd.: 70 / 648-8786

Angol nyelvoktatást és fel-
zárkóztatást vállalok. 1000Ft/ 

óra. Egyeztetés telefonon 
Érd.: 20/520-3329

Eladó: tok nélküli műanyag 
ablakok és műanyag ajtólapok, 
gyermek járóka, kárpitozott 
tömör székek, méteres bú-
torkárpit, zománcozott üst, PB 
gázpalackok, szendvics oldal-
panel, műanyag hordók. Érd.: 
52/398-425, 30/364-5244 du. 

órákban

Energiatanúsítvány kiállítása 
tapasztalt szakembertől rövid 

határidőre, helyben, olcsón!
Tel.: 30/429-90-64

Mikepércs, Sirály u. 7. szám 
alatt lakóház melléképülettel 

1863 m2 telekkel eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft 

Érd.: 20/432-4343

Vállalok: 
Ingyenes épület energetikai 
tanácsadást, energetikai tanú-

sítvány készítését,
napelemes – napkollektoros 
rendszerek tervezését és kivi-

telezését. 
Tel.:  20/311 – 4450

Vénszőlőskertben 2. dűlő 400 
kvadrát kert eladó. 

Víz, villany van. 
Érd.: Szőlőskert u. 35. 

Tel.:52/398-143

Kisbálás lucerna eladó! 
Érd.: 30/613-4060

Villanyos és lábbal hajtható 
varrógép eladó. Érd.: Szabó 

Gyuláné, Szabadság utca 4. 
Tel.: 52/398-257, 52/398-497

Eladó:
1 db RIDGID Menetmetsző 
2000 Ft, 1 db fedett cica alomtál 
(újszerű) 2000 Ft, 1 db Sózó kád 
2000 Ft, 1 doboz Viktória leporelló 
240/1pld.,  3000 Ft,  1 db Epson LX-
300+II. leporellós nyomtató 6000 
Ft, 1 pár 37-es drapp félcipő új ál-
lapotú 2000 Ft, 1 pár 38-as száras 
sportcipő fiatalos használt (HER-
VIS)  1500 Ft, 1 db mályvaszínű 
középszőnyeg 170x230 cm 10000 
Ft,  2015-ös kiadású KRESZ 
elsősegély, 3 db-os könyv fél áron 
3000 Ft, 1 db kitűnő állapotú 

hajvasaló (IMATEC) 2000 Ft
Érd.: 398-068, 30/300-3938 

Tel.: 52/398-257, 52/398-497

CIVIS GYORSSZERVÍZ
Fűtési rendszerek felülvizsgála-
ta (gázkazánok – konvektorok, 
gáztűzhelyek javítása, hibák 
elhárítása), hűtőgépek javítása, 
elektromos háztartási gépek 
szerelése – javítása, és „min-
den, ami elromolhat” precíz 

javítása.
Tel.: 20 311 – 4450
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TŰZIFA ELADÓ
Akác, tölgy, kuglizva, hasítva, 

ömlesztve vagy raklaposan egyedi kiszállítással. 

Érd.: Szotákné Kata Tel.: 30/562-2490, 30/487-6555

www.tuzifa-debrecen.hu

Debrecenben a Monostorpályi úton vagyunk
(nem az Acsádi úton)

AKCIÓ!
NYÁR ELEJI HŰTŐGÉPVÁSÁR 

Minden kombinált hűtőgépre 5000 forint árengedmény 
van darabonként, amíg a készlet tart.

Szép állapotú felújított jó minőségű különböző méretű, 
használt hütők,  6 hónap garanciával eladó. 

Érd.: FENE IMRE Mikepércs, 
Petőfi u. 19. 
06-20/964-8222, 52/398-405




