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„Stabil, biztonságos és takarékos működést tesz lehetővé a település költségvetése 2017-ben.”

Tavaszi interjú Tímár Zoltán polgármesterrel. 

Március 14-én fogadta el a Képviselő Testület a település 2017-es költ-
ségvetési főszámait. Erről és a tervezett beruházásokról, a pályázati 
lehetőségekről, valamint a megújuló honlapról kérdeztük Tímár Zol-
tánt, Mikepércs polgármesterét.

A költségvetés főszámainak elfogadásával kijelölte a Képviselő Testület 
a 2017-es évre vonatkozó irányokat és  meghatározta az ehhez rendelt 
összegeket is. Mit jelez ez a költségvetés, meddig nyújtózkodhat Mike-
pércs ebben az évben?

Az elfogadott főösszegek stabil, biztonságos és takarékos működést 
tesznek lehetővé 2017-ben. A kiadási főösszeg közel 950.000 ezer Ft, amely 
a megnyert pályázati összegekkel még az év során kiegészülhet. Ebből az 
összegből biztosíthatjuk - a korábbi évekhez hasonlóan - az intézményeink 
működését, finanszírozhatjuk a szociális ellátórendszer működését, 
pályázati önerőt biztosíthatunk a beruházásokhoz, és természetesen jut 
némi forrás a teljes mértékben saját forrásból finanszírozott fejleszté-
seinkre is. A bevételeink jelentős hányada ma is az állami normatív tá-
mogatásból származik, de egyéb bevételekkel is számol a Testület, hiszen 
minden évben betervezzük az éves iparűzési adót és a gépjármű adó be-
fizetések önkormányzatoknak járó részét. Jelenleg a tervezett iparűzési 
adóbevétel 35 millió Ft, a kommunális adó bevétel közel 14 millió Ft. Az 
összeg nagyságából látható, hogy ebből nem lehet csodákat tenni, a fejlesztéseinket továbra is Európai Uniós forrásból kell megvaló-
sítanunk. Ami biztosan eltér majd a korábbi évekhez képest, az az, hogy elkezdődik az iparűzési adóbefizetések átfogó ellenőrzése, 
amitől a befizetési hajlandóság javulását, több bevételt remél az Önkormányzat. 

Az intézmények esetében milyen kiadások terhelik ebben az évben az Önkormányzatot?

Az intézményeink, például a bölcsőde és az óvoda állami normatív finanszírozású, de vannak esetek, amikor ezt az állami forrást 
nem kevés összeggel ki kell egészíteni. Példának okáért említeném, hogy Mikepércsen nem kell térítési díjat fizetnie a szülőknek 
a bölcsődei elhelyezésért. Ez egy tudatos döntés volt, amivel a gyermekvállalást és a kisgyermekes családok letelepedését szeretné 
az Önkormányzat ösztönözni, ezért tette ingyenessé a szolgáltatást, de ez azzal jár, hogy a bölcsődei feladatellátásra járó állami 
normatívát minden évben, így most is ki kell egészítenünk több mint 10 millió Ft-tal. Új kiadási tételt jelent a gyermekorvosi 
körzet kialakítása is, bár az állami finanszírozás a kezdő évben magasabb, már látszik, hogy itt is kiegészítésre lesz szükség, de 
ezt is vállaljuk, hiszen a körzet indítása már régi, jogos igénye volt a településen élő családoknak. 

A pályázatoknak is van forrás igényük, mi az amivel már biztosan lehet számolni?

A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is kellett saját forrást biztosítanunk a Startmunka Mintaprogram működéséhez, 
hiszen nem kapunk meg minden szükséges forrást az államtól. Így például a programban működő gépekhez, eszközökhöz fel-
használt üzemanyaghoz, a vetőmag vásárláshoz saját forrást biztosít az Önkormányzat. A pályázathoz kapcsolódóan vásárolta 
meg az Önkormányzat azt a központi telket is, ahol majd a helyi termékeknek biztosítunk kiállító és bemutató teret.

A program bevezetése óta jelentős kiadást jelent a nyári gyermekétkeztetés biztosítása, amely ebben az évben is terheli a költ-
ségvetést. A nyári önkormányzati táborok költsége is teljes egészében önkormányzati finanszírozású. De beszélhetnénk az ASP 
bevezetéséhez szükséges – az egész Polgármesteri Hivatalt érintő - számítástechnikai eszközfejlesztésről is, amelynek költségeire 
csupán részben biztosít az állam pályázati forrást. A kulturális programok, például a Mikepércsi Nyár rendezvényeinek finan-
szírozása is ebben a költségvetésben lesz fellelhető, de például forrást kell biztosítanunk a település honlapjának megújítására is.
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KÖSZÖNTŐÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az előbbiekben a saját forrás felhasználásáról tudhattunk meg részleteket. Milyen pályázati terveket szeretnének uniós forrásból 
megvalósítani ebben az évben?

Csak felsorolásszerűen említeném meg a beadott, de még el nem bírált pályázatainkat, többet ezekről akkor érdemes mon-
dani, ha sikerül megnyernünk őket. Talán a legfontosabb a régi óvoda kiváltása, az új óvoda bővítése egy tornateremmel és 
három csoportszobával, kiemelt még az egészség központ fogorvosi rendelővel való bővítése, a belvíz elvezetési pályázatunk, a 
közintézményeinken megvalósítandó energetikai pályázatok, a bicikliút Sárándig tartó szakaszának megépítése,  valamint vis 
maior pályázat az utak helyreállítására, illetve az Önkormányzat épületének felújítására. Ezeken túlmenően programokra is 
pályáztunk, például a Debreceni Egyetemmel karöltve képzések indítására, felzárkóztatás segítésére, közösségi felmérés finan-
szírozására.
Vannak már elbírált és megnyert pályázataink, amelyek tavasszal, valamint a közbeszerzések lebonyolításával kezdődnek majd 
el, ilyen a csatorna bővítési beruházás vagy az iskola bővítése. 
Minden megnyert pályázatról, beruházásról, a megvalósításról részletesen tájékoztatjuk a településünkön élőket, természetesen a 
szükséges mértékben bevonva az érintetteket. Itt főként a csatorna beruházásra gondolok, amely igazán sikeres csak az érintettek 
részvételével lehet.

Említette a község honlapjának megújítását, lehet erről többet tudni?

Jelenleg a Mikepércs Község Facebook oldala jelenti az írott sajtóanyagok mellett a fő kommunikációs csatornát a településen élők 
felé, melynek legfőbb oka a nehézkesen működő települési honlap, amely informatikai fejlesztésre szorul. A közös gondolkodás 
és az első tervek már elkészültek a fejlesztő céggel, melynek eredményeként reményeink szerint a 21. századi technológiának 
megfelelő, megújult weboldallal is büszkélkedhet majd a településünk. A tesztelésben lehetőséget szeretnénk biztosítani a települési 
szintű részvételre is.

Köszönöm az interjút, beszámolunk a megvalósításról is.
                     Dienes Zoltán
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Nem emelkednek a térítési díjak

A képviselő-testület – jogszabályi kötelezettségének eleget téve –április 1-jéig felülvizsgálta a szociális étkezésért, a bölcsődei, 
óvodai és az általános iskolai étkezésért fizetendő térítési díjak összegét. A képviselő-testület a díjak változatlanul hagyása 
mellett döntött, az Önkormányzat a térítési díjakkal nem fedezett költségeket saját forrásból biztosítja. 

Idén sem kell fizetni a házi segítségnyújtásért és a bölcsődei gondozásért. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat továbbra 
is ingyen tudja biztosítani e két szolgáltatást, közel 13 millió Ft-tal egészíti ki a feladatalapú állami támogatást.

A törvényi előírásoknak megfelelően változik a hulladékszállítási közszolgáltatás Mikepércsen

Településünkön évek óta a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft. látja el a hulladékszállítási közszolgáltatást. 2017. áprilisától 
két jelentős változással is találkozhatnak a mikepércsi polgárok a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatban:

1.) Bevezetésre kerül a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés

Célkitűzés, hogy csökkenjen a hulladéklerakókba kerülő hulla-
dék mennyisége azzal, hogy mindent, aminek megoldott az újra-
hasznosítása, a lakosság elkülönítetten gyűjtsön össze, a szolgáltató 
elkülönítve szállítsa el, anyag fajtánként válogassa tovább, majd 
juttassa el az újrahasznosító üzemekbe, elősegítve ezzel a hulladék 
anyagában történő hasznosítását. 

A szolgáltató – a célkitűzéshez igazodó törvényi kötelezettségeknek 
eleget téve - a műanyag, papír és fémhulladékok vonatkozásában 
áprilistól bevezeti a háztól történő szelektív hulladékgyűjtést, 
amellyel párhuzamosan felszámolásra kerülnek a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek. A háztól történő szelektív gyűjtés nem 
lesz teljes körű, az üveg hulladék gyűjtése továbbra is gyűjtő kon-
ténerekben történik.  
 
A zsákok begyűjtésére vonatkozó információk:
•	 A	közszolgáltató	ingatlanonként	4	db	sárga	színű	zsákot	biztosít	az	elkülönített	hulladék	gyűjtésére,	amiket	havonta	
egyszer gyűjt be és szállít el egy külön gyűjtőjárattal. 
•	 Az	első	begyűjtési	nap:	2017. április 24. és 25. hétfő-kedd délelőtt. További begyűjtési napok: minden hónap utolsó 
hétfő-kedd délelőttje. A szelektív zsákok begyűjtése igazodik a kommunálishoz, tehát azon utcákban, ahol hétfőn van az ürí-
tési nap, ott a szelektív elszállítás is hétfőn lesz, ahol kedden, ott kedden kerül sor a szelektív zsákok elvitelére.
•	 A	szolgáltató	minden	begyűjtés	alkalmával	annyi	üres	zsákot	hagy	az	ingatlanhasználó	számára,	ahány	telit	elszállít.	
•	 Amennyiben	nem	fér	el	a	sárga	zsákokban	a	hasznosítható	hulladék,	bele	lehet	tenni	saját	zsákba	is,	viszont	fontos,	
hogy az átlátszó legyen, és a szolgáltató lássa a tartalmát.
•	 A	szolgáltató	nem	viszi	el	a	zsákot,	ha	láthatóan	nem	hasznosítható	hulladék	van	benne.
•	 A	csomagolási	hulladékot	laposan,	lehetőség	szerint	kupak	nélkül,	az	újságpapír	hulladékot	kötegelve	kell	a	zsákban	
vagy a zsák mellett elhelyezni. 
•	 A	zsák	száját	össze	kell	kötni,	hogy	a	hulladék	ne	szóródjon	ki.	
•	 A	kartonpapírból	készült	nagyméretű	dobozt	pedig	laposra	hajtogatva	és	kötegelve	kell	a	zsák	mellé	helyezni.

Jogszabály részletezi, hogy milyen hulladékok NEM kerülhetnek bele az elkülönített gyűjtésre szolgáló zsákba:
•	 üveg	(szelektív	gyűjtősziget	zöld	konténerében	gyűjthető)
•	 ruhanemű,	textília
•	 más	hulladékkal	összeragadó	papír,	műanyag	és	fém	hulladék
•	 folyadék,	biológiai	úton	lebomló	hulladék,	vagy	ezzel	szennyezett	papír,	műanyag,	fém	hulladék
•	 zöldhulladék	
•	 veszélyes	hulladék
•	 radioaktív	hulladék,	robbanóanyag	
•	 éles,	hegyes,	balesetveszélyes	tárgyak
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A műanyag, papír és fém hulladékok között is van olyan, amit nem lehet a zsákban gyűjteni, mert hasznosítása jelenleg még 
nem megoldott:
Újrahasznosítható anyag típusa Elkülönítetten gyűjthető NEM gyűjthető elkülönítetten

műanyag

ásványvizes,	üdítős	palackok	(PET	
palack	lapítva)

vegyszeres, zsíros flakonok

műanyag zacskók, reklámtáskák, fóliák fogkefe, műanyag játékok
PP és HDPE jelzésű kozmetikai szeres 
flakonok

videó, magnó kazetta, CD/DVD lemez

tejes,	gyümölcsleves	dobozok	(Tetra-
Pack)

elektromos szigetelőanyag

hungarocell
műszálas ruhanemű
műanyag	szemüveg	lencse,	plexiüveg

papír

újságpapír zsíros, szennyezett papírok
kartondobozok összehajtva műanyag füzet/könyv borító
tiszta csomagoló papírok indigó,	faxpapír
irodai papírhulladék, telefonkönyv használt egészségügyi papírok
szórólapok, reklám kiadványok pelenka

fém

alumínium italos dobozok ételmaradékkal szennyezett konzerv-
doboz

alufólia
fém konzervdobozok
fém zárókupakok

•	 A	háztól	történő	zsákos	szelektív	hulladékgyűjtés	bevezetésének	kezdete:	2017. április
•	 Az első begyűjtési nap: 2017. április 24., 25.
•	 Gyűjtési	gyakoriság: havonta egyszer
•	 Kérjük,	hogy	a	megtelt	zsákokat	minden hónap utolsó hétfő-kedd reggel 6.00 órára legyenek szívesek begyűjtésre 
kihelyezni, első alkalommal 2017. április 24-25-én.

2.) Megnyílik a lehetősége a 120 literesnél kisebb űrmértékű ürítésre vonatkozó közszolgáltatás igénybevételének

A közszolgáltató minden ingatlanhasználó részére köteles biztosítani a 120 literes ürítés mellett a 80 literes ürítés igénybevé-
telének lehetőségét. A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó polgárok 60 literes ürítést is választhatnak, ez azonban 
csupán az Önkormányzat által kiadott – az egyedülállóságot és az ingatlan életvitelszerű használatát alátámasztó – igazolás 
birtokában vehető igénybe. 
A kisebb űrmértékű ürítés az alábbi módokon vehető igénybe: 
•	 a	jelenleg	is	használt	120	literes	edényzetek	helyett	új	60	és	80	literes	edényzetek	használatával	(az	edényzet	cseréjének	
költsége	az	ingatlanhasználót	terheli)

•	 a	jelenleg	is	használt	120	literes	edényzet	további	használatával	úgy,	hogy	az	igényelt	űrmértéknek	megfelelő	–	szolgáltató	
által	rendelkezésre	bocsátott	-	címke	(60	liter/80	liter)	kerül	felragasztásra	az	edényzetre.	Ebben	az	esetben	az	edényzetet	csupán	a	
címkén szereplő űrmértékig szabad feltölteni. 

Az elkülönített hulladékgyűjtés, valamint a választható űrmértékek új rendszerével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető 
az alábbi elérhetőségeinken:
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata
4024 Debrecen, Vígkedvű M. u. 7. 
Tel.: (52)563-944,  52-es körzetből ingyenesen hívható 0680/200-966
Email: ugyfelszolgalat@dhkkft.hu

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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A 2016. őszén végzett közösségi felmérés eredményeinek összefoglalása

2. rész (közlekedés, infrastruktúra)

A közösségi felmérésről általában

2016 őszén a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszéke kutatói és 
hallgatói közösségi felmérést végeztek Mikepércs Önkormányzatával együttműködve a településen.
A felmérés célja az volt, hogy megismerjük a település fejlesztése, a komfortosabb élet kialakítása kapcsán a mikepércsi pol-
gárok véleményét egyes kérdésekről.
A	vizsgálatunk	több	területre	koncentrált,	megjelentek	benne	a	település	infrastruktúrájával,	a	humánszolgáltatásokkal	(okta-
tás,	egészségügy,	kultúra,	szabadidő,	sport),	a	tájékoztatással,	valamint	a	települési	igazgatással	kapcsolatos	kérdések.
A vizsgálat során 105 háztartást értünk el, vizsgálódásunk nem volt reprezentatív, de a megkérdezés során törekedtünk arra, 
hogy a település egészét lefedjük, valamint arra is, hogy a megkérdezett személyek korra, nemre, iskolai végzettségre a teljes 
lakossághoz hasonló arányban legyenek.

A közlekedés, az infrastruktúra minősége a településen

A közlekedés és a helyi infrastruktúra tekintetében zárt kérdésekre adott válaszokkal értékeltek a településen élők, ahol az 1 a 
nem megfelelő,  a 2 a kielégítő , a 3 a jó és a 4 a kiváló kategóriát jelentette. A válaszadóknak lehetőségük volt szöveges vélemény 
megfogalmazására is.
Az adatközlők a helyközi közlekedéssel általában elégedettek, 3,12-es átlagot kapott ez a kérdés.
A	tömegközlekedéssel	kapcsolatban	a	mikepércsiek	döntő	hányada	sűrűbb	járatokat	szeretne	(helyi	járatokat	és	távolsági	jára-
tokat	Debrecenbe),	valamint	véleményként	jelent	meg	a	megállók	számának	növelése	is.	

1. ábra Mennyire elégedett a település infrastruktúrájával? (1=nem megfelelő, 4=kiváló)

Az 1. ábrán láthatjuk, hogyan vélekednek a mikepércsiek a település infrastrukturális helyzetéről. Az erősségek között kapott 
helyet	a	válaszadók	szerint	a	jó	tartományban	értékelt	szemétszállítás	(3,25),	a	közvilágítás	(3,16),	a	közterek	(3,13),	és	a	temető	
(2,66).	Gyengébb	eredményeket	ért	el	az	utak	állapota	(2,12),	a	járdák	állapota	(2,06)	és	az	ivóvíz	(1,84).	
A szöveges vélemények is ezt tükrözik. A válaszadók az ivóvíz minőségével szinte egyhangúan nincsenek megelégedve, vala-
mint a járdák kiépítetlenségét is többen jelezték, mások az utak állapotára hívták fel a figyelmet. A középületek állagán, a temető 
állapotán változtatnának a válaszadók, a csatornázás kiépítése és a közvilágítás megerősítése is a prioritások között szerepel. 
Az összehasonlítást több dimenzió mentén is vizsgáltuk: a válaszadók mióta élnek a településen, melyik településrészen élnek, 
illetve hol dolgoznak.
A 2. ábrából kitűnik, hogy azok a polgárok, akik több, mint 10 éve élnek a településen általában elégedettebbek a település 
infrastruktúrájával, csupán az ivóvíz minőségét értékelték alacsonyabbra, mint azok, akik legfeljebb 10 éve a település polgárai.
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2. ábra Elégedettség a települési infrastruktúrával a településen élés időtartamának tükrében (%)

A település régebbi részein lakók a közvilágítás, a csatornázás tekintetében szignifikánsan elégedettebbek, mint az újonnan nyi-
tott	utcákban	lakók.	A	régi	és	az	új	utcákban	lakók	egyaránt	elégedettek	a	szemétszállítással	és	a	közterek	állapotával.	(3.	ábra)

3. ábra Elégedettség a települési infrastruktúrával a településrészen élés tükrében (%)

Általános tendenciaként figyelhető meg, hogy a településen dolgozók elégedettebbek a települési infrastruktúrával, mint akik 
nem	a	település	munkavállalói.	A	településen	dolgozók	a	legelégedettebbek	a	szemétszállítással	(91%),	ezt	követi	a	közvilágítás	
(83%),	valamint	a	közterek	állapota.	A	nem	a	településen	munkát	vállalók	a	közterekkel,	a	szemétszállítással,	valamint	a	közvi-
lágítással	a	legelégedettebbek.	(4.	ábra)

4. ábra Elégedettség a település infrastruktúrájával a településen dolgozás tükrében (%)

           Dr. Juhász Erika, Dr. Márkus Edina  
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Édesapja példája terelte orvosi pályára Mikepércs új gyermekorvosát

Február elsejétől egy új, kedves arc fogadja a beteg gyermekeket a Gyer-
mekorvosi Rendelőben. Ő nem más, mint a mátészalkai születésű  Dr. 
Kurucz Krisztina, akit az  Óvoda utca 4. szám alatti rendelőben kereshet-
nek fel a beteg gyerekek és szüleik. A 43 éves csecsemő- és gyermekgyó-
gyász szakorvos a hét minden munkanapján 9 és 13 óra között fogadja a 
fiatal pácienseket. Lapunk is ellátogatott rendelőjébe, hogy közelebbről 
is megismerkedhessünk vele, s beszélt gyermekkoráról, tanulmányairól, 
családjáról és a hivatásáról egyaránt. 

Dr. Kurucz Krisztina számára sosem volt kérdés, hogy orvos családba 
születve a gyermekgyógyászatot válassza hivatásául. - 1974-ben születtem 
Mátészalkán, akkor szüleim Fábiánházán laktak, édesapám ott volt körzeti 
orvos, édesanyám pedig mellette ápolónő. Ott laktunk 1983-ig, akkor költöz-
tünk	Debrecenbe.	Az	általános	iskolát	követően	az	Ady	Endre	Gimnázium-
ban folytattam tanulmányaimat, ott biológia, fizika, matematika fakultációs 
osztályba jártam. Már az általános iskolában is a biológia iránt érdeklődtem a 
leginkább. Ezt követően 1993-ban bejutottam az orvosi egyetemre, 2000-ben 
kaptam meg a diplomámat. - Kezdte a bemutatkozást a doktornő. 

Dr. Kurucz Krisztina már az egyetem elkezdése után a Gyermek-
klinikára ment ápolástan gyakorlatra, amit a budapesti Bethesda Gyer-

mekkórházban folytatott, ahol az orvosi diploma megszerzése után el is kezdett dolgozni. Közben rátalált a szerelem, s 
visszajött a debreceni Gyermekklinikára. Férjével -aki ugyancsak orvos - azóta három gyönyörű gyermeket nevelnek. 

Korábban	a	Gyermekklinikán	dolgoztam,	egészen	2013-ig,	akkor	szakvizsgáztam,	2013	szeptemberétől	iskolaorvosként	dolgoztam	
egy tanévben 4-5 iskolában is, tavaly december 31-ig. Idén január 1-től pedig mint körzeti, házi gyermekorvos tevékenykedem itt, 
Mikepércsen. 

Dr. Kurucz Krisztina csaknem 10 éve praktizál, s azt mondja, kihívásként tekint a helyi körzet ellátására. - Úgy gondolom, 
jó döntést hoztam, hogy váltottam. Örülök ennek a lehetőségnek, sokrétű munka, amit az iskolában már megtapasztalhattam. 
Úgy érzem, hogy segítőkészek, közvetlenek az emberek, jó helyre kerültem. Nagyon kedves asszisztensem van, örülök, hogy 
ő itt él, ismeri az embereket, kiválóan tudunk együtt dolgozni. - Mondta a gyermekorvos, majd hozzátette, hivatalosan 600 
gyermekkel hozták létre ezt a körzetet, ugyanis Mikepércsen mintegy 850 gyermekkorú él. -  Mi a nulláról indultunk, 
hiszen Kassai Doktornő körzete nem került át automatikusan, hozzánk be kell jelentkezni. Jelenleg 270 főnél járunk, de volt 
már olyan beteg is, akinek Debrecenből kértük át a kártyáját. Azt szeretném, ha bizalommal fordulnának hozzánk, persze idő 
kell ahhoz, hogy megszokják a tempómat vagy a hozzáállásomat bizonyos dolgokhoz. Amennyire lehet, igyekszem nélkülözni 
az antibiotikumot a kicsik esetében. Inkább többször visszahívom a szülőket és a gyerekeket, hogy lássuk, hogy alakul az ál-
lapotuk, komolyabb gyógyszerek nélkül, meghagyva azt arra, amikor tényleg gond van. -Közölte.

A doktornő elmondta még, hogy a kicsi gyerekek őszinték, ártatlanok, nagyon ragaszkodóak, de a bizalmi rendszer kialaku-
lásáért meg kell dolgozni. - Mindig el kell fogadnom azt, amit mondanak, összevetve a szülő tapasztalataival és az én meglátá-
saimmal. Ezt követően pedig olyan döntést kell hozni, amivel a legtöbbet segítek, és a legkevesebbet ártok. Szeretettel, vidáman, 
mosolyogva, közvetlenül kell fordulni hozzájuk, csak ezután indulhatunk el afelé, hogy a betegséget, a valódi problémát próbáljuk 
megoldani. Erre már az eltelt 2 hónap alatt Mikepércsen is vannak tapasztalataink. Első alkalommal sírva jött be a gyermek, de 
következő látogatáskor már oldottabb volt, és ez siker. Volt olyan is, hogy úgy jött be a kicsi, hogy jött és megölelt. Ezért érdemes 
dolgozni. - Mondta.                                                                       
Dr. Kurucz Krisztina csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos szeretettel várja 19. életévüket még be nem töltött gyer-
mekeket minden hétköznap 9-13 óráig a Gyermekorvosi Rendelőben.
     
                                                Fenyves-Erdei Anett
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Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft. hírek

TÁJÉKOZTATÁS AZ OTTHON MELEGE PROGRAMRÓL!

Az Otthon Melege Program két alprogramjára lehet pályázni 2017-ben:
1.	 nagyháztartási	gépek	cseréjére	(még	nem	jelent	meg!)	
2.	 fűtési	rendszerek	korszerűsítésére	(már	megjelent	a	pályázati	felhívás)
A háztartási nagygépek cseréje esetében a legalább tízszázalékos energia megtakarítást biztosító eszközök árának felét lehet elnyerni, 
a	támogatás	felső	határa	45	ezer	forint	lesz.	A	részletes	pályázati	felhívás	hamarosan	várható!
Fűtési	rendszer	korszerűsítésének	támogatása	alprogram	már	megjelent!	A	támogatás	maximális	mértéke	az	elszámolható	bruttó	
költségek	40%-a,	de	maximum	700.000,-	Ft.	A	vissza	nem	térítendő	támogatás	utalására	kizárólag	egyszeri	alkalommal,	az	elszá-
molás elfogadását és a beruházás befejezését követően kerülhet sor.
Kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. A 
beruházással érintett ingatlanban a pályázónak tulajdonjoggal kell rendelkeznie.
A	pályázat	keretén	belül	a	pályázat	benyújtását	megelőzően	használatban	lévő	(lakott),	a	Pályázó	magánszemély	tulajdonában	álló	
lakóépületek illetve egyedi fűtési rendszerrel rendelkező társasházi lakások energetikai felújítására igényelhető támogatás.
A pályázat keretében minden olyan magántulajdonban lévő fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés 
cseréjével	összefüggő	tevékenység	támogatható,	melynek	szén-dioxid-kibocsátás	csökkentése	számítható,	illetve	energia-megta-
karítást eredményező hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítással igazolható.
Az energetikai tanúsítványt és a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó számításokat egy, a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében 
szereplő	SZÉS6	(illetve	 jogutód	szerinti	besorolása)	és/vagy	TÉ	(épületek	energetikai	 tanúsítása	 -	energetikai	 tanúsító),	vagy	
a	 Magyar	 Építész	 Kamara	 névjegyzékében	 szereplő	 SZÉS6	 (illetve	 jogutód	 szerinti	 besorolása)	 és/vagy	 TÉ	 jogosultsággal	
rendelkező szakértőnek kell elvégeznie. 

Névjegyzékek elérhetősége: https://www.mmk.hu/kereses/tagok,   http://www.mek.hu/

A támogatás igényléséhez ügyfélkapu szükséges. Pályázatot benyújtani 2017. június 06. 8.00 órától a rendelkezésre álló 
forrás kimerüléséig lehetséges.
A pályázatbenyújtó felület elérhetősége: futeskorszerusites2017.nfsi.hu

Önállóan támogatható tevékenységek: 
-	 hőtermelő	berendezés(ek)	cseréje	új	kondenzációs	gázkazánra;	
-	 hőtermelő	berendezés(ek)	cseréje	új	gázkonvektor(ok)ra;	
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 
-	 meglévő	fűtési	rendszer	hőleadóinak	és/vagy	csőhálózatának	korszerűsítése	szükség	szerinti	kialakítása;	
-	 járulékos	munkálatok	(kéményátépítés/kialakítás,	fűtési-	és	használati	melegvíz	ellátó	rendszer	átalakítás,	vezérlés	kialakítása);	
- energetikai tanúsítás/számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, a tulajdoni 
lap költsége. 

Kizáró	ok:	lejárt	esedékességű	60	napot	meghaladó	köztartozás	(kivéve,	ha	az	adóhatóság	számára	fizetési	halasztást	vagy	részlet-
fizetést	engedélyezett)

Nem nyújtható támogatás 
a)	a	pályázat	benyújtását	megelőzően	megkezdett	beruházáshoz;	
b)	ahhoz	a	pályázathoz,	amelyben	a	Pályázó	szakmai,	pénzügyi	tartalmát	érdemben	befolyásoló	valótlan,	hamis	adatot	szolgáltatott	a	pályázat	
benyújtásakor,	és	ez	hitelt	érdemlően	bebizonyosodik;	
c)	olyan	beruházáshoz,	melynek	műszaki	tartalma	a	Pályázati	Útmutatóban	meghatározott	tartalommal	nem	azonosítható,	illetve	az	azokhoz	
kapcsolódó	feltételeknek	nem	tesz	eleget;	
d)	olyan	lakóépület	korszerűsítéséhez,	melynek	állékonysági	problémája	van;	
e)	olyan	lakóépület,	illetve	társasházi	lakás	korszerűsítéséhez,	melyben	gazdasági	tevékenység	végzése	zajlik;	
f)	olyan	munkákra,	mely	–	az	államháztartás	alrendszereiből	nyújtott	vagy	uniós	támogatási	forrásból	–	a	jelen	pályázatban	megjelölt	munkák-
kal	azonos	tartalommal	és	a	jelen	pályázat	benyújtását	megelőző	10	évben	korszerűsítésre	került;	
g)	ugyanazon	épületre	vagy	lakásra	benyújtott	ismételt	pályázat	alapján	
h)	használt	műszaki	vagy	egyéb	berendezések,	gépek,	eszközök	beszerzésének	és	szerelésének	költségeihez.	

A pályázatbenyújtó felület elérhetősége: futeskorszerusites2017.nfsi.hu
A pályázattal kapcsolatosan az MTT Kft. segítséget nyújt a polgárok részére!
Elérhetőségek: Mező László, tel: 06 20 99 19391, Bernáth László, tel: 06 30 229 7232

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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MÁRCIUS 15.
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Mikepércs Község Önkormányzatának március 15-i megemlékezésén az 
ünnepi beszédet Bulcsú László, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke 
mondta, amit teljes egészében közlünk. 

“A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép 
ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege 
alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták 
Petőfi Sándor után az eskű szavait.”  Így írt Arany János 1848. március 15-ről. 

Tisztelt Ünneplők!
Tisztelt Mikepércsi Polgárok!
Nemzet és szabadság, érzelem és történelem. Talán ebben a négy szóban foglal-
ható össze mit jelent március 15-e számunkra, a múltban, a jelenben, és mit kell 
jelentsen a jövőben is. A múltban őseink, felmenőink teljesítették e négy fogalom 
tartalmát és követelményét, ettől lett a magyarság számára szerte a világon örök ün-
nep március 15-e. A mai történelmet formálók felelőssége az, hogy a jövő generáció 
számára	hiteles	és	igaz	világot,	illetve	történelmet	teremtsen!	

Sokan a forradalom és szabadságharc alapjain értelmezik ezt a mai ünnepet – igen ez így van jól –, de ahhoz, hogy forradalom 
és szabadságharc legyen, kell egy nemzet, amely szilárd talapzaton áll. Kell egy világos eszme, amely igaz tartalmában értelmezi 
a szabadságot. Kell érzelem, mely megtestesíti cselekvésében a nemzetet és a szabadságot, és kell a történelem, ami megteremti 
mindezeknek a lehetőségét a múltban, jelenben és a jövő számára.

Az 1848-as forradalmat is megelőzte egy nagy történelmi és szellemi áramlat, a reformkor, majd követte a bukás és a kiegyezés. 
Ma már ezeket a folyamatokat, eseményeket a történelem értékeli. De a nemzet, a szabadság, az érzelem mind itt vannak nap-
jainkban is, és ebben van a mi felelősségünk. Tanulni és tanítani. Tanulni az ősöktől, hogy hogyan kell nemzetben élni, hogyan 
kell	harcolni	a	nemzetért;	mind	a	gondolkodó	embernek,	mind	a	politikusnak,	mind	a	katonának,	és	ha	szükséges,	egyszerre	
mindenkinek katonának kell lenni. 

Tanítani a fiatalokat, hogy a szabadság az egyben a nemzet is, nem pedig a korlátok és határok nélküli világ, ahol a szabadság 
vakon megélt tudatában önmaga és mások szolgájává válik az ember.

Nekünk a nemzetünket és hazánkat kell szolgálni, hiszen ez az anyaföldünk, és ne legyünk tévhitben, hogy a hazánk nem szolgál 
minket. Itt van az érzelemnek nagy jelentősége, hogy mit érzünk mi a hazánk és a nemzetünk iránt. Mert ha szeretjük a hazánkat, 
akkor tudjuk azt is mit jelent a szabadság. A történelem későbbi korszakai bebizonyították, hogy a szabadságot korlátozó hatal-
mak láthatóan nem, vagy nem igazán hazában gondolkodnak, hanem valami más eszme nélküli globalizációban, ami valójában 
nem szabad, hanem korlátoz és szolgává tesz.

Felelősek vagyunk napjainkért, felelősek vagyunk 1848. március 15-e forradalmáért, hazánkért, nemzetünkért és közösségeinkért. 
Melyben megéljük a múltat, alkotjuk a jelent, és tanítjuk a jövő nemzedékét.
Nemzet, szabadság, érzelem és történelem. Ez a jó üzenete március 15-ének, a forradalomnak, mindannyiunk számára, aki magyarként 
él szerte a világban és a hazában, mert élhetünk akár a világban, akár a hazában, a nemzet igaz fia kell hogy legyünk, ezt tanítja március 
15-e ünnepe. 

Így igaz hazafiként kell a nemzetünknek a szolgálat, abban a harcban, amely ma is tekinthető bizonyos értelemben forradalomnak 
mert mindannyian tudjuk, hogy ma is meg kell védjük határainkat, küzdenünk kell a szabadságunkért, hazánk önállóságáért. Európa 
most	más	világot	él,	mint	1848-ban,	de	ha	a	dolgok	mélyére	nézünk	majdhogynem	ugyanazt	látjuk;	akkor	a	jobbágy	felszabadítás	volt	
vívmány a szolgaság alól, most a deviza adósokat kellett megszabadítani a szolgaságtól, mert ez is egyfajta szolgaság. 
Most is küzdenünk kell az önállóságunkért, azért hogy mi írhassuk hazánkban  a saját történelmünket. Mi szeretjük és tiszteljük Európát, 
hiszen ezer éve már hogy e földrész alkotó nemzete vagyunk. Igaz március 15-e forradalma nagy lépés volt a nemzeti öntudat ébredé-
sének, de addig is és azután is a magyarság nemzettudatban élt. Nagy emberek nagy tettei és az igaz magyar nép nemzettudata tartotta 
meg ezt a népet kultúrájában, identitásában itt Európa közepén. Sokan azt mondják, hogy a történelem ismétli önmagát, biztosan van 
igazság ebben a gondolatban és nekünk vissza is kell tekintenünk a múltunkra, hogy a ma küzdelmében győztesek legyünk abban a 
harcban, amit ma kell vívnunk nemzetünk megmaradásáért.
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ BÖLCSŐDE
Farsang a bölcsődénkben
A farsang az év legvidámabb időszaka, farsangi mulatság volt a bölcsődénkben 2017.02.17.-én. Vidám hangulatban telt az egész 
napunk. Délután a szülőkkel együtt űztük el a telet. Ötletes jelmezekből nem volt hiány. A jó hangulatról a Huncutka Alapítvány 
gondoskodott. Megkóstoltuk a farsangi fánkot, amit az étkező-konyha szorgos dolgozói készítettek el.
             Dudás Gyöngyike 
             intézményvezető
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ BÖLCSŐDE
Nyílt délelőtt a bölcsődében

A családok nagy érdeklődéssel látogattak el hozzánk március 31- én, a Nyílt délelöttünkre. Bekapcsolódhattak a csoportok 
játéktevékenységébe és a húsvétváró kézműveskedésbe.

Április 18-án 10.00-11.00-ig, ismételten várjuk nagy szeretettel a családokat Nyílt délelöttünkre.
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA

14.

„Vár téged az óvoda, Ezer játék, száz csoda”

                                                        Óvodanyitogató játszó nap

Kíváncsi, tágra nyílt tekintetetek. Anya, apa kezét még szorosan, kapaszkodva fogó kicsi kezek. Első bátortalan lépések egy új 
világ	felé…	Minden	családban	nagy	az	izgalom,	amikor	a	csöppségből	óvodás	lesz!	Várva	várt	pillanat,	mégis,	amikor	először	kell	
átlépni az óvoda küszöbét, sokszor még a szülő is szorong. Főként, ha a kisgyermek otthonról, a családi fészek melegéből érkezik, 
és az óvoda lesz az első szocializációs közege. A bölcsődéből óvodába érkező gyermekeknek kicsit már „ismertebb” a helyzet – ők 
ezt a bölcsődében egyszer már átélték, és valószínűleg ügyesen megtanulták, mert megtapasztalták, hogy az anyától, apától való 
elválás nem végleges. Ők már a második szocializációs lépcsőfokra készülnek állni, ami szintén változással jár, de már nem okoz 
annyira nagy feszültséget. A gyermeknek a szülőkhöz való pozitív és erős kötődései által a gyermek reziliancia képessége a változó 
helyzetben is jól működik. 
Mi itt Mikepércsen különösen szerencsés helyzetben vagyunk, mert a Napsugár Bölcsődéből érkező gyermekek nagyon szeretik 
a bölcsődéjüket, a kisgyermeknevelőket, és így nagyon kiegyensúlyozott, jó szocioemocionális képességekkel rendelkezve lépnek 
be az óvodába. A bölcsődével való partneri viszonyunk segíti, hogy minden bölcsődéből óvodába érkező kis gyermeket már a be-
fogadási-beszoktatási idő megkezdése előtt megismerjünk. A szülő és az óvoda közötti első megismerkedési és kapcsolat-felvételi 
lehetőséget is a bölcsődei szülőértekezlet teremtette meg, ahol a szülők az óvodavezető által betekintést kaphattak a mindennapi 
óvodai életbe. Március 31-én a Meseerdő óvodában végre ténylegesen is sor kerülhetett az óvodába való belátogatásra, megis-
merkedésre. „Óvodanyitogató játszó nap” keretében vendégül láttuk a leendő kis óvodásainkat és szüleiket. Hiszünk benne, hogy 
ez az első „bekukucskáló” nagyon fontos a gyerekeknek, hiszen anyával, apával együtt élhetik át az élményeket, fedezhetik fel az 
óvodai környezetet. Itt közvetlenül és kötetlenül, játékos helyzetben ismerkedhetnek meg személyesen az óvónénikkel, dadus né-
nivel, felfedezhetik kedvükre az egész csoportszobát, és máris lehet ismerkedni az új ovitársakkal is, hiszen nem minden gyermek 
bölcsődéből érkezik.
Az „ovikukucskálóba” érkezett leendő ovisok, a kezdeti megilletődött, bátortalanabb érkezés után, örömmel vették birtokuk-
ba	a	csoportszobát.	Gabi	óvónéni	műhelyében	főzött	gyurmából	készültek	a	kis	gyurmacipók,	sütemények,	de	a	varázsdalo-
kat énekelve hamar tekeredni kezdett a „kis-kis kígyó”, és a „csiga-biga” is nyújtogatni kezdte a szarvát. Bea óvónéni kati-
cacsalogatóba hívta a gyerekeket, ahol együtt kerestük meg a katicabogárkák elveszett pöttyeit. Amikor az összes bogárka 
kész	lett,	a	katicabogárkák	egyik	kedvenc	dalára:	Gryllus	Vilmos:	„Domború	hátam,	pettyes	a	szárnyam”	kezdetű	dalra,	a	
szél szárnyán meg is reptettük őket. A gyerekek aztán felfedezték a csoportszoba játékait, az építőszőnyeg kincsesládáit, a 
babaszoba-babakonyha rejtelmeit, a lapozgató-könyvkuckót, a rajzolgató sarok krétáit. 
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„Kéz a kézben, a Csodák palotájából, a Tudás birodalmába”

Iskolanyitogató – Iskolaváró nyílt nap
A kisgyermekkor egyik legmeghatározóbb mérföldköve az óvodából az általános iskola első osztályába való átlépés. A jól kialakított és 
működtetett óvoda-iskola átmenet programok nemcsak megkönnyítik, de harmonizálni is képesek a folyamatot. A siker kulcsa, hogy 
a	résztvevők,	a	család	a	gyermekkel;	az	óvoda;	az	iskola,	„kéz	a	kézben”	kölcsönös	és	konstruktív	kapcsolatban	álljanak.
A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola által évek óta működtetett ovisuli program az idén is elvarázsolta a nagycsoportosain-
kat. A szülők számára is értékes előadásokat szerveztek. Óriási jelentőséggel bír, hogy a gyermekek személyes kötődésű kapcsolatot 
alakíthattak ki a tanító nénikkel.

Az ovisuli programba az óvoda pedagógusai is bekapcsolódtak, hogy  ezáltal is támogassuk a közös célt: a gyermekek egyéni fejlődését 
és sikeres iskolakezdését.

A program zárásaként óvodánk is vendégül hívta Iskolanyitogató-Iskolaváró nyílt nap keretében az iskola pedagógusait. Mindkét 
óvodában nagy várakozással és készülődéssel voltak a Maci és a Katica csoportos gyerekek.
Hűen a programunk nevéhez, a tanító nénik mindkét óvodába egy-egy cserép „Iskolaváró” virágot hoztak ajándékba a gyermekeknek, 
hogy a virág által minden nap gondolva a tanító nénikre készülődjenek és várják az iskolát. 
Az Iskolanyitogató - Iskolaváró nyílt napok lehetőséget adtak, hogy a tanító nénik is megtapasztalják az óvodai mesevilág varázslatát. A 
nyílt	napok	mindkét	nagycsoportban,	a	heti	téma	(kiemelt	zöld	programunk	köré),	a	Víz	világnapjához	kötődően	szerveződtek.	

A Maci csoportosok a Rókás tóhoz, a Katica csoportosok a Vekeri tóhoz kirándultak el képzeletben, és a csoportszobában imitált 
tavakhoz telepedve, együtt tisztították meg, majd telepítették be a tavat állatokkal, növényekkel, közben sok-sok természeti-és 
környezetvédelmi ismeretet is felelevenítve. A Maci csoportosok, Rozika néni halőr útmutatásait követve, különböző színű és 
számosságú pikkelyű halcsaládokat telepítettek be, a verbálisan kapott téri irányokat követve, a halacskákkal való játék közben 
különböző matematikai műveleteket és anyanyelvi fejlesztéseket végeztek. A sporthorgász játékban, a horgásznapló vezetésében 
egyéni matematikai műveleteket végeztek a gyerekek. A számolási készségek mellett a gólya reggeliztető játékban az írás-előkészítő, 
finommotorikai mozgások kapcsolódtak a számfogalom és a matematikai viszonyfogalmak megerősítéséhez. Az olvasási készség 
megalapozásában kiemelten nagy szerepe van a helyes és tiszta beszédnek, ennek alapja pedig a jól differenciált belső hallás, 
a hangok megkülönböztetése, érzékelése, kódolása, jelzése. A délelőtt folyamán valamennyi tevékenységben integráltan, illetve 

A	játék	közben	azért	néhány	falat	tízórai	is	jólesett.	Ezután	a	„Katica	expressz”	a	tornaterembe	invitálta	és	vitte	kis	utasait,	ahol	
együtt énekelve, dalolgatva, az „Erdő, erdő gilice” dalocskával megismerhettük egymás neveit is.
Az	udvari	játszótéren	aztán	ki-ki	a	számára	legkedvesebb	játékot	választva,	készültek	a	homok	sütik,	homok	fagyik;	kipróbáltuk	
a	csuszdát	és	a	motorokat;	a	kisteherautók	vitték	a	homok	szállítmányokat.	Hamar	elszállt	ez	a	néhány	óra,	és	nagy	örömünkre	
a gyerekek alig akartak haza indulni. 
Kedves leendő ovisok! Reméljük a Katica nagy csoportosok által készített színes szélforgók és az együtt készített katicabogárkák 
még sokszor eszetekbe juttatják az ovis élményeket, mert bármilyen hihetetlen, de még néhány szélforgó forgás, és ti is nagy 
óvodások	lesztek!	
Kedves Szülők!
A mindkét óvodában megtartott óvodanyitogató játszónapok után, a gyermekek előjelentkezését is figyelembe véve történik 
meg a beiratkozás. A gyermekek óvodai felvételi határozatában az augusztusi szülőértekezleti napokról is értesítéssel leszünk, 
hogy minden kedves kis óvodásunk biztonságban és örömmel kezdhesse meg szeptemberben az óvodai életet.  

                                                                                                                   Korpai Beáta
                                                                                                                             óvodavezető
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Télűző - Tavaszváró Farsangi Hét a Csodavár Óvodában

A Csodavár Óvoda farsangi hete a télűző Kiszebáb égetés-
sel kezdődött, amit a Maci csoportos gyerekek készítettek el. 
A bábot a népszokásoknak megfelelően körbehordoztuk az 
óvoda udvarán, miközben csörömpöltünk, télűző rigmusokat 
kántáltunk	(„Haj	ki,	kisze	haj”)	és	telet	űző,	meleget	hozó	dalo-
kat	énekeltünk.	(„Sardó,	jöjj	el,	hozz	meleget”).	A	Kiszebáb	ége-
tésével a bábura kötött színes papírszalagokra írt nemkívánatos 
tulajdonságainktól is elbúcsúztunk.
A farsangi hetünkön a „Liliputi Cirkusz” is ellátogatott az 
óvodánkba, és Lili Bohóc minden csoportot végigjárva zenés, 
vicces bohóc tornára csalogatta a gyerekeket. Az utánzáson ala-
puló, zenéhez illeszkedő, táncos bohóc torna minden testrészt 
megmozgatott. Az ovisok lovagolhattak egy nagyot az Én kicsi 
pónimon, átváltozhattak Pumuklivá és riszálhatták „így is, úgy 
is”. A hét zárónapja volt az igazi farsang farka, a bál, hisz mindenki beöltözve érkezett az oviba. Voltak pókemberek, hercegnők, rendőr, 
indián, Zorro, Berci kutya, Hófehérke is megjelent -igaz a 7 törpe otthon maradt -, igazi farsangi kavalkád volt minden csoportban. Sok-
féle játékot lehetett játszani aznap, ügyességi játékoktól kezdve a sorversenyekig volt minden, a bátrabbak a maguk által írt kis versikével 
mutathatták be jelmezüket.  
                                                                      Nagy Katalin
                                                                          óvodapedagógus, Maci csoport

Március 15.
Március 14-én a Csodavár Óvoda gyermekei és dolgozói is 
megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadsághar-
cról. Reggel öröm volt látni az ünneplőbe öltözött gyerek-
sereget, akik szívük fölé kokárdát tűztek, mint a forradalmi 
ifjak. Hagyományainkat követve az idén is a nagycsoportos 
gyerekek készültek műsorral erre az alkalomra. A Katica cso-
portosok a forradalom kezdetét, a Maci csoportosok március 
15. eseményeit idézték fel nekünk. Később minden csoport 
együtt vonult az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére emelt 
emlékműhöz a templomkertbe, ahol elhelyezték az általuk 
készített megemlékezés szimbólumait.

komplexen	is	megjelent	az	anyanyelvi	fejlesztés	–	például	az	óvodapedagógusok	által	készített	komplex	társasjátékok	által	lehetőség	volt	
a víz útjának nyomon követésére, de eközben a gyerekek mennyiség jelöléseknek megfelelően adott hanggal kezdődő szavakat gyűjtöttek, 
manó nyelven magánhangzókat kódoltak, robot nyelven szótagoltak, vagy éppen egy titkos számot megkeresve, hangvadászat közben 
adott hangokat kerestek, vagy éppen két vagy több magán, vagy mássalhangzót differenciáltak.
A délelőttöt lezáró szakmai konzultációs megbeszélés is megerősítette, hogy a játékos tevékenységbe ágyazott, egyénre szabottan fejlesztési 
tartalmakkal	óvodáskor	végére	„kompetens	óvodásokká”	válnak	a	gyermekek,	és	felkészülten	lépnek	a	Csodák	palotájából,	az	óvodából	(a	
játékba	ágyazott	tanulásból)	a	Tudás	birodalmába,	ahol	már	a	Tanulásé	lesz	a	főszerep.
Az örömteli pillanatokat közös fotóink örökítették meg, a gyerekek pedig átadták a tanító néniknek készített rajzaikat, meglepetéseiket. 

  
                                                                                                                  

                      Korpai Beáta
                                                                                                                                         óvodavezető

Csodavár óvoda program 
Április 19. 20. –21.: FÖLD HETE
Április 19.: Hüllőkiállítás a Tisza István utcai Meseerdő óvodában
Április 20.: „Virágozzon a Föld” – virágültetési program . „Az én kedvenc virágom” címmel rajz vagy képkészítés és kiállítás
Április 21.: Közös kirándulás és sportolás a szülőkkel a Tisza István utcai Meseerdő közelében,  a „Nagy dombon”. Rossz idő esetén játékos 
Föld  napi vetélkedők gyermekcsoportonként és óvodánként.
Április 24., 25., 27.   BEÍRATKOZÁS a 2017-2018-as nevelési évre
Május 02.:     Pótbeiratkozás
Anyák napja – Évzáró műsorok
Tisza István utcai Meseerdő óvoda csoportjai: Nyuszi csoport Május	11.	(csütörtök)	16.00	óra	Évzáró	-	Anyák	napja,	Pillangó csoport május 04. 
(csütörtök)	17.00	óra	Anyák	napja,	május	18.	(csütörtök)	16.30	óra	Évzáró,	Katica csoport		május.05.	(péntek)	16.00	óra,	Anyák	napja	május	27.	
(szombat)		10.00	óra,	Ballagás	a	Wass	Albert	Kultúrházban.	
Petőfi utcai óvoda csoportjai: Méhecske csoport	május	12.	(péntek)		16.00	óra	Évzáró	-	Anyák	napja,		Napocska csoport	május	04.	(csütörtök)		16.00	
óra	Anyák	napja,		május	19.	(péntek)	16.30	óra	Évzáró,	 Maci csoport	május.05.	(péntek)	17.00	óra	Anyák	napja,		május	27.	(szombat)				13.00	óra	Ballagás	
a	Wass	Albert	Kultúrházban.
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Programkavalkád az iskolában

FEBRUÁR

Az ALSÓ TAGOZATOSOK FARSANGI MULATSÁGA az aulában a 4.b 
osztályosok osztályfőnökének köszöntő versével indult, majd a 4.b osztály 
tanulóinak fergeteges táncával folytatódott. Elűzték a hideg telet a Hunyadi 
expresszel,	mókásan	vonatozva	iskolánk	jelmezbe	bújt	tanulói.	Ezt	követően	
a csoportok saját tantermeikben folytatták tovább a farsangi parádét.

Iskolánk a Debreceni Jégcsarnokban vendégeskedett. A  KORCSOLYÁZÁST, 
a  jég hátán maradás és haladás művészetét 60 alsós és 90 felsős művelte. Sokan 
haladó stílusban, de a kezdeteknél voltak, akik nagyon vigyáztak a palánkra, 
hogy el ne vigye valaki.

Az V. OVISULIS foglalkozáson a tanulási korlátokkal ismertettük  meg 
a szülőket és az érdeklődő óvónőket. A gyerekek interaktív foglalkozás 

részesei voltak, ahol a kognitív képességeiket fejlesztették a leendő első osztályos tanító nénik segítségével. 

A FELSŐ TAGOZATOS FARSANGI mulatsághoz a szervező diákönkormányzat már napokkal előtte árulta a tombolajegyeket, 
gyűjtötte a diszkóhoz a zenés kívánságokat, és mindenki gőzerővel készült. Volt aki jelmezzel, és voltak, akik az osztálytársaikkal együtt 
táncos produkcióval léptek fel. Jól érvényesült a közösségformáló tevékenységek hatása. Színvonalas produkciókat, ötletes jelmezeseket 
láthattunk, melyeket a zsűri találó értékeléssel, oklevéllel és tortákkal is jutalmazott. 

Napközis tanítványainkkal elevenítettük fel a KISZÉZŐ NÉPI HAGYOMÁNYT. Ennek fényében először településünkön rövid sétát 
tettek tanulóink a kiszebábbal, melynek során kiszéző versikéket mondtak, 
kiszedalokat énekeltek, zajkeltő eszközökkel kísérve.Ezt követően iskolánk 
udvarán elégették a kiszebábot, annak reményében, hogy sikerül elűzniük 
a hosszúra nyúlt telet.
 
A	Gali	Máté	 és	 Tóth	 Balázs	 (5.	 b)	 valamint	Kovács	Dorottya	 és	Kovács	
Anna	(6.a)	tanulókból	álló	csapatunk	harmadik	helyezést	ért	el	a	MEGYEI 
TÖRTÉNELEM  VERSENYEN. A versenyt a debreceni Hunyadi János 
Általános	Iskola	szervezte.	Előzetes	feladatként	„Apa	és	fia”		(Hunyadi	Já-
nos	és	Hunyadi	Mátyás)	címmel	egy		PPT-t	kellett	készíteniük,	és	ott	hely-
ben prezentálniuk. A prezentációért Kovács Dorottyát külön megdicsérte 
a zsűri. Ehhez a teljesítményhez hozzáadták a feladatlap megoldása során 
szerzett	pontokat.	Felkészítő	tanáruk	Szima	Gáborné	volt.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával szervezte meg azt a vetélkedőt, melynek tárgya a 
MAGYAR ÉRTÉKTÁRBAN LÉVŐ KIEMELKEDŐ NEMZETI ÉRTÉKEK, valamint hungarikumok ismerete volt.
A vetélkedőre iskolánkból egy 4 fős csapat jelentkezett- Beke Enikő, Besenyei Virág, Ilyés Orsolya, Szemere Adrienn-, akik egy 50 
kérdésből	álló	feladatsor	(melynél	Sitku	Regina	is	aktívan	részt	vett)	kitöltése	után	egy	javaslattétellel	éltek-	nevezetesen	a	Sütő	Sanyi	
bácsi nevéhez fűződő vajretekről gondolták, hogy méltó a helyi értéktárba való felvételre. A feladatsor értékelése alapján került csapatunk 
a megyei döntőbe, amelyre a Megyeháza Árpád termében került sor. A 3. helyet szerezték meg a 7. évfolyamos  lányok. A gyerekeket 
Kovácsné Bíró Annamária készítette fel a versenyre.

MÁRCIUS

A 2., 3., és 4. évfolyamos tanulók számára rendezett  SZÉPOLVASÓ VERSENYÜNKÖN osztályonként 5 fő indulhatott és bizonyíthatta, 
hogy pontosan, hangsúlyosan olvas, sőt, amit olvas, azt meg is  érti. A verseny előzetes felkészülést nem igényelt, a helyszínen kapták meg 
a diákok az ismeretlen szöveget, majd 5 perces felkészülés után mutathatták be tudományukat. 

A Bihari Múzeum munkatársának köszönhetően március elején megteltek az első és második osztályosok termei aranyosabbnál aranyo-
sabb „angyalka bárányokkal”, a MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁS jóvoltából. 
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Berettyóújfaluból	érkezett	iskolánkba	Szémánné	Veres	Gabriella	irodalmi	
muzeológus, aki néhány órát vendégeskedett intézményünkben. Ezalatt 
a rövid idő alatt megismertette kisdiákjainkkal a bihari népmesék egyik 
gyöngyszemét: az Angyalka bárányok című mesét. A mese meghallga-
tása és közös feldolgozása után a gyerekek kézműveskedhettek is: valódi 
gyapjúból pihe-puha kisbárányt készítettek, amit aztán haza is vihettek.

Iskolánkban került megrendezésre a KÖRZETI KOSÁRLABDA DÖNTŐ. 
Egy III. és egy IV. korcsoportos csapattal neveztünk a döntőre. Mindkét csapa-
tunk sportszerű játékot követően a harmadik helyen végzett. 
Az Ovisuli keretein belül került sor, a leendő első osztályos tanító nénik BE-
MUTATÓ ÓRÁJÁRA. A szülők olvasás-szövegfeldolgozás órákon vehettek 
részt a 4. b osztályban Zsuzsa néninél, és a 2. osztályban Ildikó néninél. 

A tanév utolsó OVISULIS foglalkozásán a szülők tájékoztatót kaptak az 
iskolánkban folyó hitoktatásról, a beiratkozás pontos időpontjairól, dokumentumairól. A gyerekek képességfejlesztő programja után 
programunk záró eseménye következett. Minden olyan óvodásnak, akik rendszeres résztvevői voltak foglalkozásainknak, oklevéllel és 
ovisulis	éremmel	kedveskedtünk,	a	gyerekek	legnagyobb	örömére!	A	jól	sikerült	programsorozatunk	végén	sok-sok	pozitív	tapasztalattal	
gazdagodtunk mi is és reméljük minden kedves résztvevőnk is.

Az 5. AGYMENŐK foglalkozás keretében a 3-4. osztályos kisdiákok 
élvezettel vettek részt a művészettörténeti órákon, ahol megismerkedhettek 
az őskor művészetével, az ősemberek alkotásaival, amelyet mai számos bar-
lang őriz mélyen a szívében. Játékos feladatokkal. barlangrajz minták rajzo-
lásával, vidám légkörben, hasznosan töltötték el az időt tanulóink. 

A rengeteg program mellett végre ismét együtt játszhattak a sportolni 
szerető diákok és tanárok, a TANÁR-DIÁK SPORTDÉLUTÁNON. A 
hétfői nap ellenére is szép számmal jelentkeztek csapatok. A gyerekek kéré-
sére kosárlabdázás és focizás volt . A létszámnak köszönhetően 5 percen-
ként került sor a csapatok cseréjére. 

A regionális PETŐFI SZAVALÓVERSENYEN iskolánkat 3 tanuló 
képviselte	-	Besenyei	Virág	(7.b),	Kapdos	Flóra	(5.b),	Balogh	Roland	(5.b)	-		Dévényi	Mihályné	felkészítő	tanár	vezetésével.	Mindhárom	
diák kimagasló teljesítményt nyújtott, és korosztályukat ők képviselik a Koltón megrendezett döntőn.

HÁZI MATEMATIKA VERSENYT rendeztünk 1-8. évfolyamos tanulóknak. Célunk volt, hogy a gyerekek iskolai matematikához való 
viszonya pozitív irányba változzon. 

Iskolánk is csatlakozott a PÉNZ7 – A pénzügyi tudatosság és gondolkodás hete programsorozathoz. A tanulók történelem órán a 
pénz történetéhez kapcsolódó digitális tananyaggal foglalkoztak. Ének 
órán a pénzhez köthető népdalcsokrot állítottak össze, s azt énekelték. 
Magyar órán a pénzes utalványokkal ismerkedtek, s mindenki egyet 
ki is töltött a szabályok ismeretében. Angol órán a célnyelv valutáját 
váltották át, s a vásárló értékéről beszéltek. Osztályfőnöki órákon az 
osztályfőnökök  a program keretében kapott módszertani segédletekből 
válogatva játékos órákat tartottak. A szabadidős program közül legjob-
ban a tablókészítés mozgatta meg a csoportokat, felkutattak régi pénze-
ket, fénymásolták azokat, vagy az érméket tasakolták, s rakták fel a kar-
tonra. Hasznos egy órahosszat töltöttek el egy banki dolgozó, befektetési 
tanácsadó előadásával. S a programsorozat egy vetélkedővel zárult.

Összeállította: Fejérné Juhász Mónika                   
intézményvezető, a pedagógusok beszámolója alapján 
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Emlékezzünk!

Együtt a család, lassan elkészül az ünnepi vacsora. Az unokák 
ráakadtak egy régi fotóalbumra, nézegetik a fényképeket, s 
kérdezgetik a körükbe letelepedő nagyapát.
- Papa, ezen is te vagy és a nagyi?
- Igen, de már nem is emlékszem, mikor is készült ez a kép.
A gyerekek megfordítják, s a hátoldalán egy dátum: 2017. 
február 25.
- Hol voltatok? Velencében?
- Ó, dehogy. Csak az álarc juttatja eszetekbe. Ez egy szuperül 
sikerült jótékonysági bál volt itt, az iskola tornatermében, a 
Hunyadi-bál.
-	Ti	bálba	jártatok,	táncoltatok,	buliztatok?!
-	 Bizony,	 de	 még	 hogy	 ám!	 Volt	 egy	 jó	 kis	 társaságunk,	
együtt ettünk, iszogattunk, s táncoltunk. Nagyanyátok imá-
dott twistelni, én inkább a rock and rollt szerettem, de ha 
együtt volt a csapat, akár a csárdás is jöhetett. Csak jó zene kellett. Itt pedig a zenekar remek volt. Négyen voltak, s egy percre abba nem 
hagyták,…tudták,	hogy	csábítsanak	bennünket	a	táncparkettre!
- És mit ettetek?
- Ó, még most is a számban van az íze annak a finom töltött káposztának, amit a gyerekpincérek elénk tettek.
-	Gyerekek	voltak	a	pincérek?!	
- Úgy bizony, hetedik és nyolcadik osztályos lányok, fiúk. A te anyukád is pincérkedett ezen az estén, a szomszéd Lajos bácsi pedig afféle 
vőfélyként rigmusokkal körítve irányította a munkájukat. Julcsi nénétek pedig akkor volt kis alsós, s olyan csini kis szoknyákban tán-
coltak, hogy majd megettük őket. Persze mások is táncoltak a műsorban, felsős leánykák, a tanár nénik, tanár bácsik…sőt még a szülők 
is.	Egyszóval	már	akkor	remek	volt	a	hangulat.	A	látvány	meg…hű!	a	kis	csinos	lányok	szebbnél	szebb	színű	kiegészítőket	viseltek,	na	
persze a tánckoreográfiák is nagyon jól sikerültek. Az asztal alatt már járt a lába mindenkinek, s az utolsó ütemeknél pedig közösen 
tapsoltunk.	De	jó	is	volt!	Bárcsak	nektek	is	szerveznének	ilyen	bálokat!
- Ugyan, mit érnél vele, papa?
- Hogyhogy mit? Emlékszem akkor is volt ott egy ősz hajú bácsi a feleségével, akkor már lehettek vagy negyvenéves házasok, ők nyitot-
ták	meg	a	bált	(meg	egy	alig	1-2	éve	házas	házaspár).		Ezt	a	szerepet	én	is	szívesen	bevállalnám	nagyanyátokkal...
- Ugye ma este is csinálunk ilyen fényképeket? Én is akarom majd mutogatni, ha olyan öreg leszek, mint te. 
- Természetesen. Látjátok, milyen jó, hogy vannak az embernek emlékei. Szinte megfiatalodtam én is csupán az emlékek 
felidézésétől is.
Farsangoztunk. Báloztunk. Mulattunk. Ez az élet sava-borsa.
                                                                                          Dévényi Mihályné 

KÖSZÖNJÜK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK, TÁMOGATÓJEGY VÁSÁRLÓNAK ÉS TOMBOLATÁRGY FELAJÁN-
LÓNAK, HOGY HOZZÁJÁRULT A HUNYADI-BÁL SIKERESSÉGÉHEZ!
          Az iskola vezetősége
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KULTÚRA
III.”Béres András” Szólótáncverseny

Harmadik alkalommal került megrendezésre 2017. már-
cius 4-én a „Béres András” szólótáncverseny Mikepércsen, 
a	Wass	Albert	Kultúrházban.	A	Debreceni	Népi	Együttes	
megalapítójáról és a Déri Múzeum egykori igazgatójáról, 
Dr. Béres Andrásról elnevezett rendezvényt a Mikepércsi 
Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola néptánc pedagógusaként álmodtam meg. A három 
évvel ezelőtt még iskolai házi versenynek induló vetélkedés 
tavaly immár tankerületi keretek közé került, idén pedig 
tankerületen kívüli néptáncosok is beneveztek, a debreceni 
Főnix	Alapfokú	Iskola	3	telephelyéről	és	a	Berettyóújfalui	
Diószegi Kis István Református Általános Iskolából. Ezen 
kívül érkeztek gyerekek Létavértesről, Hajdúbagosról, 
Derecskéről, Tépéről és Konyárról is. Összesen 44 produk-

cióban, 70 versenyzőt láthatott a kultúrházat teljesen megtöltő közönség. Idén is élőzenei kíséretre ropták a gyerekek a táncot, 
a talpalávalót a Szeredás Népzenei Együttes húzta. A táncosoknak egy általuk választott táncanyagból kellett 1,5 – 2 perces 
szabad táncot, úgynevezett improvizációt bemutatniuk egyedül a színpadon. A 4 kategóriában bemutatott produkciókat 4 
tagú szakmai zsűri értékelte, és arany, ezüst, bronz minősítéseket, valamint különdíjakat osztott ki.

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

A	gyerekek	előre	meghatározott	sorrendben	(a	versengés	előtt	sorszámot	húztak)	léptek	fel,	és	rendre	nagy	sikert	arattak	a	
lelkes közönség előtt, nemegyszer vastaps kíséretében jöttek le a színpadról. A magyar néptáncok széles palettája megjelent 
a színpadon: Somogytól Szilágyságig, Kalocsától Dél-Alföldön át Marosszékig. A produkciók után az eredményhirdetésig 
Törökné	Vajda	 Judit	 és	Puskás	László,	 a	 debreceni	Medgyessy	Ferenc	Gimnázium	és	Művészeti	 Szakközépiskola	 tanárai	
tartottak fergeteges szilágysági táncházat a résztvevők és a közönség számára. Ezalatt a zsűri félrevonult, és hosszas egyez-
tetés, gondolkodás után meghozta döntését. Az eredményhirdetés után akadt néhány csalódott versenyző, nekik jövőre lesz 
lehetőségük javítani. A többség boldogan vette tudomásul a végeredményt, és a nézőkkel együtt remek élményekkel tért haza.

A	rendezvényt	támogatta:	Mikepércs	Községi	Önkormányzat,	Berettyóújfalui	Tankerületi	Központ,	Sugalló	Zenekar,	Főnix	
Alapfokú	Művészeti	Iskola	(	Debrecen)

A mikepércsi gyerekek eredményei:
1. kategória (2007-2008): Szikszai Anita – Kapdos Kristóf  – Mezőföldi ugrós, arany minősítés,  Kelemen Zsófia – Dél-alföldi 
oláhos, arany minősítés,  Jenei Csenge  – Mezőföldi ugrós, ezüst minősítés
2. kategória (2005-2006): Kapdos	Flóra		–	Kapdos	Kristóf	–	Mezőföldi	ugrós,	arany	minősítés,	Győrfi	Boglárka	–	Dél-alföldi	
oláhos, arany minősítés, Lovász Nóra – Dél-alföldi oláhos, ezüst minősítés
3. kategória (2003-2004): Besenyei Virág – Bagi lassú és friss, arany minősítés

                   Török Gergely             néptáncpedagógus
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KLUBJAINK

Hírek a Mikepércsi Őszidő Egyesület életéből

Klubfoglalkozásainkon,	melyet	minden	csütörtökön	délután	13.00-15.00-ig	tartunk	a	Wass	Albert	Közösségi	Házban,	a	napi	
problémák megbeszélésén túl felkészülünk a közelgő programokra. Az új műsorok betanulása még az elején sok időt és 
fáradságot igényel, de mikor bemutatjuk a baráti klubok rendezvényein, nagyon örülünk a sikernek.

Idén a Tégláskerti Nyugdíjasok Baráti Köre hívott meg először bennünket közös farsangolásra, vidám jeleneteinkkel nagy derültséget 
váltottunk ki és nagy tapsot kaptunk. Meghívást kaptunk a disznótoros rendezvényre Derecskére, ahol több műsorszámmal léptünk a 
közönség elé. Derecskén még egyszer bemutatkoztunk a Hagyományőrző Nyugdíjasok rendezvényén. Az új dalcsokrunkat vittük el, 
és	Budai	Imre	mellett	Kapitány	Albert	(új	tagunk)	is	énekelt.	Legutóbb	Pocsajban	voltunk	a	Tavaszváró	fesztiválon,	ahol	szintén	hangos	
sikert arattunk. Készülünk április elején Esztárba, oda az új néptáncunkat visszük. Április 8-án Hajdúszoboszlón a táncfesztiválon 
veszünk részt, ahová a vidám műsorunkat is meghívták zárószámként.

Nagyon készülünk az 5. Csigacsináló rendezvényünkre, amit idén is megyei rendezvényként jegyzünk. Meghívjuk a közeli és 
távolabbi baráti klubokat csigacsináló versenyre, és  az alkalomhoz illő műsoruk bemutatását is kérjük tőlük. Minden évben 
nagy sikerrel rendezzük meg a Mikepércsi Önkormányzat és Tímár Zoltán Polgármester Úr támogatásával. Támogatást 
élvezünk	még	a	Nyugdíjasok	Megyei	Szövetségétől	is.	Nagyon	köszönjük!

Kirándulni is voltunk néhány napja. Mezőkövesden a Matyó Múzeum gyűjteményébe gyönyörködtünk, utána a híres Zsóry 
fürdő gyógyvizét élveztük. Este a Tisza parton egy jó halászlé vacsorával zártuk a napot. Idén új tagokkal is bővült klubunk, 
de	szívesen	várunk	mindenkit	közénk	ezután	is!

                                             Veszelovszkié Albert Erzsébet
                                                                                                                                                                                               egyesületi elnök

Kovács Istvánnét a 90. születésnapja alkalmából köszöntötte 
Mikepércs	 Község	Önkormányzatának	 nevében	 Rácz	Gabri-
ella	alpolgármester	asszony	és	Vida	Gáborné	aljegyző	asszony	
az Idősek Otthonában.
Szeretettel	gratulálunk	és	jó	egészséget	kívánunk!

(A	képen:	az	ünnepelt	a	lányával,	és	Rácz	Gabriella	alpolgármester	
asszonnyal	látható.)
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Fehér Csaba mikepércsi grafikusművész alkotásai is bekerültek a  
XXVI. Debreceni Tavaszi Tárlat 72 műből álló kiállítására. A már-
cius 12-én megnyitott tárlatnak a debreceni Kölcsey Központ adott 
otthont.

A mikepércsi Veressné László Ildikó drámatanár, népművelő, II. he-
lyezést ért el a februárban megrendezett Nyugdíjasok Területi Sza-
valóversenyén, Szabó Lőrinc: Az ígéret városa című versével. 
Márciusban, a VOKE Egyetértés Művelődési Központban tartották  
meg a  koltói Agape Alapítvány által kiírt IV. Petőfi – szavalóverseny 
kelet- magyarországi elődöntőjét.
A  szépkorúak kategóriájában Ildikó a 4 továbbjutó között volt 
Petőfi	Sándor:	Hazámban	és	Rónay	György:	Planctus	című	versé-
nek  szavalatával.
Az április 1-3 között, Hévizen  megrendezett IV. Szabó Lőrinc 
Nemzeti Vers-, és Prózamondó Versenyen, a 45 induló versenyző 
közül a szakmai zsűri különdíját kapta meg.

Budai Imre, a Mikepércsi Őszidő Egyesület és a Bazsarózsa 
Népdalkör tagja, a  Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szervezet 
által	megrendezett	Megyei	 Generációs	Magyar	 nóta	 és	 Népdal	
Fesztiválon továbbjutott a regionális döntőbe.

A közösségi ház aulájában 1 hónapon át Szilágyi Sándorné munkáit 
tekinthetik meg a hozzánk ellátogatók. A szakkör több éve szorgalmas 
tagja a következő hímzéseket választotta erre az alkalomra: furtai kötő, 
rábaközi-, és jászsági futó, békési kisteritő.

Az elért eredményekhez ezúton is gratulálunk és további sok sikert 
kívánunk!
                  Pohly Szilvia

Lendületben a mikepércsi karate

2016	év	végére	a	Shogun	Team	(mely	a	Mike-
pércsi Harcművész Sportegyesületet és a deb-
receni Shogun Sportegyesületet magába foglaló 
szervezet)	 2.	 helyen	 zárt	 a	Magyar	 Kyokushin	
Karate Szervezet országos pontversenyében, 
melyben 86 klub verseng. Ez a közel 4000 főt 
magába foglaló szövetség eredményességi lis-
táján komoly eredmény.
Azért is hisz Mikepércs kis település, s ennek 
megfelelő létszám sportol a karate klubban....de 
annál	lelkesebben	és	büszkébben	településükre!
Jelenleg 2017 tavaszán elsők az országos rang-
listán!
Szűcs Péter, Európa bajnoki 3. helyezett, Magyar 
bajnok tanulmányai okán elsősorban segédedzőként segíti a klub és Sensei Rácz Csaba munkáját idén. Mellette Szilágyi József, 
Dankó	Lali,	Dankó	Gréti	a	2017-es	Diákolimpia	elődöntőn	kiharcolta	a	veszprémi	döntőben	való	indulást.
Dankó	Gréti,	Kerekes	Máté	és	Rózsa	Erik	Benjámin	sikeres	övvizsgát	teljesített	a	közelmúltban	Debrecenben.

A versenyzés mellett a test és a szellem egységének fejlesztésén dolgoznak nap mint nap a Mikepércsi HSE karatékái. Minden 
kedden	és	csütörtökön	edzenek	17.00-18.00-ig	a	karatésok	a	Hunyadi	János	Általános	Iskola	és	AMI	tornatermében!	Várnak	
Mindenkit	szeretettel!	Hajrá	Mikepércs!
                      Rácz Csaba
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KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Kézműves foglalkozás a Wass Albert Közösségi Házban

Kéthetente	szombatonként,	10.00	–	12.00-ig	várja	az	általános	iskolás	korú	gyerekeket	Hutkai	Gréta	népi		játszóház-vezető.
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Petőfi	u.	67.	(a	Posta	mellett),	Tel.:	06-52/803-188,	
e-mail: iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva: hétfő-péntek: 8.00-18.00, szombat: 8.00-11.00

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

Klubfoglalkozások:
Nyugdíjas Klub: csütörtökönként 13.00 órától 
Hímzőkör: szerdánként 14.00-16.00 óráig
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00 órától

Falugazdász fogadóóra minden hétfőn 9.00-12.00 óráig. 

Baba-Mama Klub  május eleji programjai:
Zenebölcsi
Május 9-én  17.00-tól zenés foglalkozásra hív és vár minden 0- 3 éves 
korú	babát	szüleikkel	együtt	Dudás	Gyöngyike,	a	mikepércsi	Napsugár	
Bölcsőde vezetője, valamint az intézmény dolgozói. A Főtéren található 
Kató	Iskola	nagytermében	várjuk	a	kicsiket	és	szüleiket!

Szülői kezdeményezésre  és szervezésben a  Baba- Mama Klub minden héten ked-
den 16.00–18.00–ig  várja a kicsiket és szüleiket a Kató Iskola nagytermében. 

Citera oktatás 7-14 éves korú gyerekeknek szombatonként 10.00-
11.00 között a Wass Albert Közösségi Házban! Szeretettel várok minden 
muzsikálni	vágyót!	(500	Ft/óra)	Vatainé	Facsar	Veronika,	zenetanár

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 és témái:  
április 29.: Tavasz hírnökei, május  13.: Teknős fonalból 

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, Zöld Újság, Computerworld. A könyvtár nyolc témacso-
portban 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 Ház-
ban, mind a Könyvtárban. A nyolc témacsoport a következő: Hobbi-háztartás, 
Egészségünk	védelmében,	Ügyes	kezek-színes	ötletek,	Gyermeknevelés,	 Ifjon-
cok kedvencei, Mesék, Krimik, Romantikus regények. A könyvek között minden 
korosztály találhat kedvére való olvasmányt. Minden kedves olvasót szeretettel 
várunk!

Keressük Mikepércs legszebb magnóliafáját! (JÁTÉK)
Tavasz	beköszöntével	egy	kis	játékra	szeretnénk	invitálni	Önöket!	Fotózza	le	saját	
magnóliafáját és küldje el nekünk névvel, címmel és egyéb elérhetőséggel ellátva 
elektronikus úton a mikepercs2013@gmail.com e-mail címre. A beküldött 
fényképeket Mikepércs Község Facebook oldalán tesszük közzé, ahol likeol-
hatják	az	Önöket	leginkább	megkapó	liliomfákat!	A	legtöbb	reakciót	kiváltó	
fa tulajdonosát és a játék során, a lájkolóink közül kisorsolt szerencsést is 
nyereménnyel jutalmazzuk. A fotók leadásának határideje: május 15.
Minden alkotónknak és követőnknek kellemes időtöltést, sok szép látnivalót 
kívánunk!	

KÖZÖSSÉGI HÁZ

24.



Mikepércsi Tükör

KULTÚRHÁZ/KÖNYVTÁR

25.

Wass Albert Könyvtár 
(4271	Mikepércs,	Óvoda	u.	4.	sz.)	e-mail:	konyvtar@mikepercs.hu,	tel.:	06/70-230-0133

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)

Esti Kornél a könyvtárban Csáki Szabolcs előadásában
2017.	04.	24-én,	14.00	órai	kezdettel	a	Wass	Albert	Könyvtárban	a	Költészet Nap-
ja alkalmából, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár támogatásával vendégünk lesz a 
debreceni Zenetheátrum és a Páholy Színházi és Nevelési Központ révén ismert 
színész, Csáki Szabolcs, aki Kosztolányi Dezső: Esti Kornél című darabját mutatja 
be	a	mikepércsi	közönségnek.	Minden	érdeklődőt	szeretettel	várunk!

A	 Főnix	 Könyvműhely	 “Olvasni	 jó!”	 Pályázatához	 a	 II.	 félévi	 megoldó	 lapo-
kat 2017.05.10-ig várom a könyvtárba, addig is minden versenyzőnek sikeres 
felkészülést!
                       Kovácsné Diós Emese

WASS ALBERT KULTÚRHÁZ
Kossuth u. 1.

Nosztalgia Véradás Mikepércsen!

Ajándékozzon vért május 5-én a kultúrházban, 9.00 és 12.00 óra 
között retro hangulatban, hogy legyen egy élménye a régi, közös-
ségi	véradásokról!	Járuljon	hozzá	ön	is	a	tavaszi	vérkészlet	gyarapí-
tásához!	
Sör	és	virsli	menüvel	várjuk	a	véradókat!
A január 20-án megrendezett véradáson 26 véradó ajánlotta fel segít-
ségét,	melyet	ezúton	is	szeretnénk	megköszönni!
A véradás szervezői:  Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete, 
Mikepércs Község Önkormányzata, Magyar Vöröszkereszt Mike-
pércsi Alapszervezete
                   Pohly Szilvia

Az első forduló eredményhirdetése
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KERES - KÍNÁL

Német korrepetálást vállalok ál-
talános és középiskolás diákok 

részére. Érd.: 30/547-0815

Háztartási és ipari varrógépek javí-
tása garanciával. Hibamegállapítás, 
árajánlat	ingyenes!	Szervízzel	táska-
varrógépek folyamatosan kaphatók.
Érd: Dandé István, Mikepércs, 

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

Bobcat gépi földmunka, terepren-
dezés, alap- és nyomvonalásás, bon-
tás, törmelékeltakarítás, föld- és ho-
mokszállítás. Érd.: Tahóczki Sándor 

06-30/ 200-4130

Kemény tűzifa eladó Romániából 
magányszemélyeknek is. 

Ugyanitt gyermek járóka eladó. 
Érd.: 20/465-1165

Hűtőgépek javítása, adása-vétele 
garanciával. 12 hónapra. Használt 
hűtők eladása. Érdeklődni: Fene 
Imre 52/ 398-405, 20/ 964-8222

Régiség – hagyaték felvásárlás. 
Bútor, szerszám, használati esz-
közök, zománcok, teknők, bá-
dog teknők, mindent, ami Ön-

nek útban van.
Tel.: 06-30/ 725-0348

Eladó családi ház Mikepércs, 
Szabadság utca 12. sz. alatti 
kétszobás, konyha, fürdőszoba, 
gáz és cserépkályha fűtésű, sok 
melléképülettel, ipari áram van, 
1173m2 telken üzleti tevékeny-
ségre és két lakásos ikerház épí-
tésére is alkalmas. Eladók: Tv, 
heverők, asztal, fotel, szekrények, 
szekrénysor, íróasztal, tv állvány, 
mázsa 400kg-ig. Két főzőlapos vil-

lanyrezsó. Fa tüzelési sparhelt.
Érdeklődni: Fene Imre 52/ 398-405, 

20/ 964-8222

Rotációs kapa, fűnyíró és láncfűrész 
javítását vállalom.

 Érd.: 06-30/833-2017

1db kis hűtőszekrény megkímélt 
állapotban	eladó!	Vascsövek:	fél,	¾	
colos, és 1colos kedvező áron, 3db 

betondeszka	leválasztáshoz!
Gépkocsi	csomagtartó	nagyméretű.	
Kültéri virágtartó állvány belevaló 
16	db	virágcserép	fér	bele	eladó!

Érd.: 06-52/398-412

Eladó	 Westen	 24-es	 kémé-
nyes gázkazán 30 e Ft, kémény 
nélküli 80 l-es gázbojler 25e Ft, 

gázkémény 20e Ft.
Érdeklődni: Hunyadi u 1. szám, 

Tel.: 06-30/663-9216

Energiatanúsítvány készítése 
tapasztalt helyi szakembertől 

rövid határidőre, olcsón. 
Tel.: 30/ 429- 9064

Eladó: tok nélküli műanyag 
ajtólapok és ablakok, gyermek 
összecsukható hálós járóka, kár-
pitozott fa székek, méteres piros 
színű bútorkárpit, falra akasztható 
fa, üveges szekrény, zománcos üst, 
műanyag hordó. Érd: 52/398-425 
vagy 06-30/ 364-5244 du. órákban.

19.

Nap utcán építési telek alkuképes 
áron sürgősen eladó.

06-30/ 649-7680 Bármikor hívható

Eladó!	1db	új	fűkasza,	1	db	új	28-as	
női kerékpár, 1 db használt 26-os női 
kerékpár, 2 db utazóbőrönd, 1 db 

kézikocsi és használt edények.
Érd.: 52/ 398-392

Palackos gáztűzhely, kombinált 
hűtő három fiókos fagyasztó 
résszel, illetve nagytestű szürke 
bütykös liba és tojása van eladó 
Mikepércsen, a Homok u. 3. szám 

alatt. Érd.: 06-70/563-4422

Új állapotban lévő teraszra vagy 
előszobába való vesszőgarnitúra, 
továbbá 11 és 23 kg-os PB gáz-
palack	 eladó.	 Érd.	 Dózsa	 György	

u. 32. 52/398-195

Mikepércsen, a Csillag utcán egy 
800m2-es üres építési telek van 

eladó. Közmű az utcában van.
Eladó továbbá egy 5 részből álló 
szobaszekrény, 1 dohányzóasztal 2 
fotellel,	egy	2x3-as	perzsaszőnyeg	
és egy ágyneműtartós rekamié. 

Tel.: 06-30/223-2051

Saját termésű édes fűszer darált és 
csípős paprika van eladó. 

Érd.: Petőfi utca 53.

csibetanya.hu
Négy hetes előnevelt és nyolc 
hetes vágni való csirke kapható és 
előjegyezhető. A házhoz szállítás 
díjtalan. Érdeklődni: 30/ 962-8311 

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. 

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: Miszkuly Emese, Benéné Kiss Andrea, Rózsa Eliza  . Nyomdai munkák: Dela Kft., Debrecen

Tisztelt	vásárlók!
Üzletházunk kiskerti vetőmagvak, 
műtrágyák és növény védelemhez 
szükséges vegyszerek árusítását meg-
kezdte. Cím: Mike üzletház kft Mike-

pércs, Debreceni út 17.




