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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2018. április 8-án Mikepércsen is lezajlott az országgyűlési képviselők 
választása

A Hajdú-Bihar Megyei átlagot (64,84%) jóval meghaladó, 67,25%-os  
részvételi arány jellemezte a mikepércsi részvételt az országgyűlési 
választáson.

A mikepércsi részvétel a Hajdú-Bihar megyei 4. sz. egyéni országgyűlési 
választókerület 62,11%-os részvételi arányát is számottevően 
meghaladta.

A választópolgárok a kialakult rend szerint, 4 szavazókörben adhatták 
le szavazataikat, a választás lebonyolítása rendezetten, fegyelmezetten 
folyt, a szavazatszámláló bizottságok tagjai eredményesen működtek 
közre a voksolás törvényes rendjének biztosításában. A nap folyamán 
rendkívüli esemény, a választási eljárás rendjét sértő cselekmény nem 
történt.

A pártlistás eredményeket az alábbi táblázat szemlélteti:
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Az egyéni választókerületi szavazólapon 15 jelölt közül választhattak a választópolgárok, akik közül a 4 legtöbb 
szavazatot az alábbi jelöltek kapták:

1. Dr. Vitányi István              FIDESZ-KDNP              1415 szavazat
2. Keresztesy Gergő              JOBBIK                              672 szavazat
3. Lencsésné Gál Mária              MSZP-PÁRBESZÉD                 164 szavazat
4. Dr. Majoros Imre              LMP                                             97 szavazat

Mikepércs országgyűlési képviselője a választói akarat szerint továbbra is dr. Vitányi István.

A választási eredmények alapján egyértelműen megállapítható, hogy a mikepércsi polgárok a nemzeti szuvereni-
tás és a keresztény értékrend megőrzése, a migránspárti politika elutasítása, határaink védelme mellett tették le 
voksaikat. 

Köszönöm mindenkinek a választáson való részvételt, az értékes szavazatokat!

Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!

                         Tímár Zoltán
                                                             polgármester

A legtöbb szavazatot a FIDESZ-KDNP kapta, a támogatottság jóval nagyobbnak bizonyult, mint a legutóbbi, 4 
évvel ezelőtti országgyűlési választáson.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
“Legyen béke, szabadság és egyetér-
tés”

Március 15-én országszerte tartottak ünnepi 
megemlékezéseket az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc évfordulóján. Az ezen dá-
tum által jelképezett korszaknak köszönhetjük 
gyönyörű Himnuszunk keletkezését, zászlónk 
piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, 
illetve azt, hogy országunk fővárosa Pozsony 
helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig latin 
helyett magyar lett. E nap emléke nagyon fon-
tos, tanulságokkal töltheti fel ünneplésünket. 
Ezek a tanulságok pedig az összefogás, a kitar-
tás és tenniakarás hegyeket megmozgató erejé-
nek és egymásnak a megbecsülése. Településünk 
idén is méltóképpen emlékezett meg a 170 évvel 
ezelőtti történésekről. A Wass Albert Kultúrház-
ban a “Készülj hazám, készülj boldog haza” 
című rendezvényre ünnepi műsorral készültek 
a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 6.a és 6.b osztályos tanulói, vala-
mint a Szeredás Népzenei Együttes is. A megem-
lékezés nemzeti imádságunk, a Himnusz közös 
eléneklésével vette kezdetét, majd Tímár Zoltán 
településünk polgármestere ünnepi beszédében 
köszöntötte a megjelenteket.

 - Tisztelt ünneplők, kedves barátaim! 
Köszöntöm Önöket ezen az ünnepnapon, 
amikor évről-évre összegyűlünk emlékezni, 
erőt és hitet adni egymásnak. Köszöntelek 
benneteket, gyerekek, akik itt vagytok és 
hirdetitek: “Talpra-magyar! Hí a haza! Itt az 
idő, most vagy soha!” És így van. Hív a haza. 
Mindenkit. Ahogy 1848-ban, úgy most is itt 
az idő, most vagy soha. Ezért jó, hogy együtt 
ünneplünk, hogy együtt emlékezünk hazánk 
egyik legdicsőbb küzdelmére, a magyar 
nemzet öntudatra ébredésének időszakára, a 
szabadságért, a hazáért elkötelezett vezetőkre, 
közemberekre, akik fontosnak érezték a 
nemzet megújulásának szent ügyét. Március 
15-e az a nap, amikor még erőteljesebben érez-
zük, egymáshoz igazodik a magyar szívdob-
banás határon belül és kívül. Idézzük hát fel a 
nagy elődők példáját, hogy cselekedeteinket az 
övékéhez mérve erőt és hitet merítsünk a foly-
tatáshoz. Idézzük fel azt, ami Gróf Széchenyi 
Istvánt, Bem Józsefet, Kossuth Lajost, Klapka 
Györgyöt és Petőfi Sándort képessé tette a tör-
ténelmi helyzetben a történelmi feladatok vál-
lalására. Ez pedig tisztelt ünneplők, nem más, 
mint a szabadság akarása. A nemzet szabadsá-
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ga. A nemzetet alkotó polgárok szabadsága. 170 év telt 
el a forradalom óta. Magyarország megélt két vesztes 
háborút, egy igazságtalan békediktátumot és egy pártál-
lami diktatúrát. Elhagyta földünket több millió magyar, 
több milliót pedig úgy veszítettünk el, hogy szülőföldjét 
nem akarta elhagyni, de a határ átlépett rajtuk. És mégis 
itt vagyunk. Igen, itt vagyunk. Elegen még ahhoz, hogy 
Magyarországot, magyarságunkat ne hagyjuk elveszni, 
hogy megmaradjunk, fenntmaradjunk, és ne mások 
döntsenek rólunk. Mi magyarok néha hosszú ideig hall-
gatunk, tűrünk, de egyszer csak azt mondjuk elég, és 
akkor bármire képesek vagyunk azért, amit szeretünk. 
Nagy elődeink és a szabadságharc vezetői vagy közka-
tonái, sem az 56-sok nem gondolkoztak azon, van-e re-
mény a sikerre. Egyszerűen bíztak önmagukban. Bíztak 
a maguk, a sokak igazában. Mertek cselekedni, képe-
sek voltak döntést hozni, mertek a szívükre hallgatni. 
- Hangsúlyozta többek között ünnepi beszédében Tímár 
Zoltán polgármester.

A gyerekek ünnepi műsorát követően az emlékezők 
átvonultak a Református Templom kertjébe, ahol  
településünk intézményeinek, valamint szervezeteinek 
képviselői elhelyezték virágaikat és koszorúikat a ‘48-as 
emlékműnél.
              Dienes Zoltán
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Májustól csak a környező ingatlantulajdonosok hozzájárulásával tarthatnak nyitva este tíz 
óra után a vendéglátóhelyek üzemeltetői

A Petőfi utcán élők családjaik védelme érdekében a képviselő-testülethez fordultak a vendéglátó helyek éjszakai nyitva 
tartásának korlátozása érdekében. A volt patika épületében megnyitott szórakozóhely környezetében élőknek számos 
nem kívánt kellemetlenséggel kellett szembenézniük a nyitást követően, többek között egy éjszakai verekedés is tör-
tént, amikor a kiérkező mentők, rendőrségi járművek szirénájára kellett az éjszaka közepén ébredniük. Korábban a 
vendéglátóhely megnyitását a lakossági tiltakozás ellenére az egyik önkormányzati képviselő pártfogásába vette.

Az éjszakai hangoskodás, randalírozás, szemetelés mind olyan, a vendéglátóhelyek működésével együtt járó 
tényezők, amelyek sértik a vendéglátó üzletek környezetében élők pihenéséhez, éjszakai nyugalmához való 
jogát. A testület egyetértett abban, hogy a családok éjszakai nyugalomhoz való joga erősebb a vendéglátóhelyek 
üzemeltetőinek hosszabb nyitva tartáshoz fűződő anyagi érdekeinél. A képviselő-testület által elfogadott rendelet 
értelmében, azon vendéglátó üzleteknek, amelyek bejelentett nyitvatartási ideje a rendelet hatálybalépésekor 22 
óra utáni időpontra szól, 2018. április 30-ig éjszakai nyitvatartási engedélyt kell kérniük, ellenkező esetben 2018. 
május 01. napjától 22 óra és 06 óra között nem tarthatnak nyitva. Az éjszakai nyitva tartás kizárólag abban az esetben 
engedélyezhető, ha az üzemeltető beszerzi az üzletet magában foglaló ingatlannal szomszédos ingatlantulajdonosok 
legalább kétharmadának az éjszakai nyitva tartást támogató írásos hozzájárulását.

A rendelet szövege az önkormányzat honlapján megtekinthető. 
                                                                                                                                                                                               Dienes Zoltán
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Mikepércs Községi Önkormányzat
EFOP-3.7.3-16-2017-00026 számú 
„Egész életen át tartó tanulás Mikepércsen” című projektterve 
 27.610.997 Ft támogatásban részesült. 

A projekt célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a településen egy változatos, 
többféle igényt kielégítő nemformális tanulási kínálat alakuljon ki,  intézmé-
nyeink új tanulási formákat, tanulási tartalmakat tudjanak  beépíteni a tevé-
kenységükbe. 

2018. évben a következő tanulási programok lesznek megvalósítva:

1. Helyi értékek Mikepércsen:  A foglalkozások célja a Mikepércs Hungari-
kum törvény szerinti helyi értékeinek és egyéb helytörténeti, épített, tárgyi és 
szellemi kulturális örökségi értékeinek megismertetése a következő témákban: 
1.1. Mikepércs régészeti értékei; 
1.2. Mikepércs okleveles forrásai; 
1.3. Bihar vármegye és Debrecen szerepe Mikepércs fejlődésében és identitásában; 
1.4. Mikepércs hajdúmultja; 
1.5. A reformáció hatása Mikepércs identitására, egyházi emlékek; 
1.6. Mikepércs épített öröksége; 
1.7. Mikepércsi szokáshagyományok és folklór értékek; 
1.8. Tánchagyomány, a mikepércsi csárdás;
1.9. Hagyományos gasztonómia, népi táplálkozás;
1.10. Agrár és ipari értékek; 
1.11. Mikepércsi Panteon: a község híres szülöttei;
 1.12. Kiállítóhelyek Mikepércsen; 
Az első foglalkozás időpontja április 6. péntek 14.00 óra, helye: IKSZT (Mikepércs, Petőfi utca 67. szám). Előadó: Dr. Bihari-Horváth László

2. Öko-mami: Hogyan lehet a te háztartásod is környezetbarát? Milyen tisztító és tisztálkodó szereket használjunk? A vegyszerektől, 
mérgektől mentes otthon titkai. Filléres praktikák.  Az ismereteket a résztvevők sikeresen alkalmazhatják saját háztartásukba, melynek 
köszönhetően  környezettudatosabban élhetnek. 
a) Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! Környezetvédelmi alapismeretek. Mit tehet egy háziasszony? 
b) Szappankészítés házilag. Vegyi alapismeretek, alapanyagok, szappankészítési számítások, fontos biztonsági előírások.
c) Alapszappan készítése tömbben.
d) Utómunkálatok az elkészített szappanunkon, a hulladék anyag felhasználása.
e) Gyógyszappan készítése öntőformában.
f) Ajándék dekorszappan készítése tömbben.
g) Utómunkálatok dekorszappanon, díszítés.
h) Kiváló hatásfokú öko-mosógél készítése házi szappanból.
a) Krémkészítési alapismeretek gyógyszerész szemmel. Egyszerű gyógyszertári krémek elkészítése házilag.
b) Sós testápoló az ekcéma és a pikkelysömör hatásos gyógyszere. Arc-, és hajpakolások összeállítása. 
c) Bőrradír és fürdőgolyó készítés.
d) Praktikák a háztartásban: öko-ablakmosó folyadék és egyéb tisztítószerek készítése.
Az első foglalkozás: április 20. (péntek) 17.00 óra helye: IKSZT (Mikepércs, Petőfi utca 67.szám). Előadó: Nagy Rita

3. Népi mesterségek: hímzés, szövés: A foglalkozások célja, hogy Mikepércs és környéke  gazdag kézműves múltját megismertessük a 
résztvevőkkel, hogy megtanulhassák a szövés, hímzés művészetét.

4. Népi mesterségek: kosárfonás, szalmafonás: A vessző és szalma feldolgozásának megtanulásán kívül  cél, hogy a résztvevők meg-
tanulhassák a kosárfonás és szalmafonás művészetét, mely nem csak arra ad lehetőséget, hogy szabadidejüket hasznosan tölthessék, a 
mesterségek megtanulásával használati tárgyakat készíthetnek.

5. Önfenntartó közösségek: A műhelyfoglalkozás a környezettudatos magatartás erősítését segíti. Bevezető előadások alapján közös 
projektmunkában dolgozzuk fel a résztvevőkkel az önfenntartó közösségek alapjait jelentő környezettudatos szempontokat, úgy mint a 
szelektív hulladékgyűjtés, hulladékhasznosítás, tudatos vásárlás, alternatív energiaforrások, stb. A foglalkozások ismeret- és készségtar-
talmának elmélyítésére 4 alkalommal tanulmányútra visszük a résztvevőket, olyan településekre és közösségekbe, ahol az önfenntartó 
környezettudatos magatartás jó gyakorlataival személyesen is találkozhatnak. 
Várjuk a jelentkezéseket! A képzési formákon való részvétel ingyenes. Információ ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban 
vagy a 0670-387-1152 telefonszámon kapható, a részvételhez előzetes egyeztetés szükséges.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



 9.

Nyílt délelőtt a bölcsődében
2018. március 14-én szeretettel fogadtuk a családokat,  akik betekintést 
nyertek a bölcsőde életébe, megismerkedhettek a kisgyermeknevelőkkel, 
csoportokkal. A bölcsődés gyermekek örömmel fogadták a leendő 
bölcsődéseket és szüleiket. Együtt alkottak, csákót készítettek, színeztek, 
vidám hangulatban telt a délelőtt.

Húsvétváró családi délután
Hagyománnyá vált bölcsődénkben, hogy a családokkal együtt várjuk az Ün-
nepet. Közös együttlét, közös tevékenység, szorgos kezek tevékenykedtek 
ezen a délutánon. A „Húsvéti fánkat „együtt díszítettük föl az elkészített, 
feldíszített tojásokkal. Beszélgettünk, tavaszi dalokat énekeltünk.

                                                                                                       Dudás Gyöngyike intézményvezető

INTÉZMÉNYI HÍREK/ BÖLCSŐDE

Mikepércs Községi Önkormányzat  
EFOP-1.9.9-17-2017-0007 számú
 „Kipp, kopp, kopogok, bölcsődébe indulok – kisgyermeknevelők a 
fejlődés útján” című projektterve  támogatásban részesült.

A projekt során a bölcsődei dolgozók zenei képzése valósul meg, mely 
lehetőséget ad a kisgyermeknevelőknek a mindennapi munkájuk során az 
ének-zene, a mondókázás, ehhez kapcsolódóan az anyanyelvi és a mozgás-
fejlesztés tudatosabbá tételéhez. A megvalósítás során a zenés foglalkozások 
tartásához szükséges zenei eszközök beszerzése történik meg.  
Lehetőség nyílik a középfokú végzettséggel rendelkező    
kisgyermeknevelőknek  felkészítő programban való részvételre, mely 
eredményeképpen sikeresen felvételizhetnek felsőfokú intézménybe. A projekt megvalósítása során lehetőség nyílik 
bölcsődei dolgozók szakmai felkészültségi színvonalának folyamatos emelésére, hiszen minőségi munkát csak szak-
mailag jól felkészült, az állandó fejlődésre való törekvést magáénak valló dolgozókkal lehet végezni. 

A támogatás összege: 14.963.123 Ft

A projekt négy település konzorciumi együttműködése során valósul meg. 
Konzorciumi partnerek: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Balmazújváros Város Önkormányzata
Nádudvar Város Önkormányzata
konzorciumvezető:  Mikepércs Községi Önkormányzat
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA
Zöld óvoda 

Októberben három új lakó érkezett óvodánkba. Az achát csigák 
(más néven afrikai óriáscsigák) érkezését izgatott készülődés és 
várakozás előzte meg. Igyekeztünk leendő kisállatainkról minél 
több ismeretet begyűjteni, és a róluk való gondoskodás teendőivel 
is megismertetni a gyerekeket. Csigákról szóló képeskönyveket 
nézegettünk, csigákat rajzoltunk, színeztünk, formáztunk gyur-
mából, sok mondóka, ének és mese ezekről az állatkákról szólt 
akkoriban.

A sikeres papírgyűjtési akciónk bevételéből megvásároltuk az álla-
tok lakhelyéül szolgáló terráriumokat és a szakirodalom által ajánlott 
kényelmes „csigabútorokat”. Vettünk kókuszrostot, rágcsálni való 
szépiát, mindent, ami egy csigalakot lakályossá és egy csigavendéget 
elégedetté tehet. 

Csigáink nem kapkodták el jövetelüket, természetüket nem 
meghazudtolva, az állatok világnapját kicsit lekésték. Ám végül 
a vendéglátó gyerekek nagy örömére sikeresen megérkeztek és 
elfoglalták a gyerekekkel közösen és nagy gonddal berendezett 
új otthonaikat. 

Tudjuk, hogy a gyerekek szívesen osztják meg életterüket 
kisállatokkal és hogy az állattartásnak számos kedvező ha-
tása van személyiségfejlődésükre. Legfontosabb talán a valódi 
felelősségvállalás megtapasztalása, amit a napi tevékenységek, az 

állatok gondozása, tisztántartás, etetés, itatás során gyakorolhatnak. 

Az óvodai csoportok váltva, két hétig felelősek a csigák gondozásáért. Ilyenkor felnőtt felügyelet mellett elvégzik a napi feladatokat, 
majd szívesen üldögélnek a „Zöld sarokban”, ahol a csigákat együtt nézegetve, beszélgethetnek és barátkozhatnak.

Márciusban újabb jelentős esemény történt csigáink óvodai életében. Nevet kaptak. Gyerekeink szavazó cédulákon szavazhattak, hogy 
milyen nevet szeretnének adni a csigáknak. A Tisza István utcai óvodarész csigabigája, a szavazatok alapján a Csiga Csaba nevet nyerte 
el, a Petőfi utcai óvodarész csigáit pedig Csigusz, illetve Turbó névre keresztelték. A szavazatok eredményét a Víz világnapján (március 
22.) hirdettük ki. Ezen a jelentős környezetvédelmi világnapon és annak hetében a víz szerepével, védelmének jelentőségével foglalkoz-
tunk kiemelten. Ezt különféle tevékenységeken keresztül, játékokkal, kísérletekkel, beszélgetések során, mesékbe, versekbe, dalokba 
ágyazva igyekeztünk megvalósítani. Színes papírok felhasználásával készült teknősbéka, akvárium, benne halacskákkal, növényekkel. 
Csíráztattunk magokat, végeztünk halmazállapot változással kapcsolatos kísérleteket, készítettünk és játszottunk vizes témájú társasjá-
tékot. 

Reméljük, sikerült a gyerekek környezettudatos szemléletét for-
málni, rávezetni őket arra, hogy egyszerű cselekedetekkel mi is 
jobbá, élhetőbbé, fenntarthatóbbá változtathatjuk a körülöttünk 
lévő világot. Már az is eredmény, ha a mindennapos tevékeny-
ségeink során egy kicsit jobban odafigyelünk, takarékoskodunk 
a vízzel, pl. nem folyatjuk a tiszta vizet feleslegesen, ok nélkül, 
pazarló módon.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők támogatását és rész-
vételét a papír és használt elem, mobiltelefon gyűjtési akciónk-
ban, mellyel a gyermekeknek példát mutatva hozzájárultak 
környezettudatos szemléletük formálásához.
                                                                                                          

Pólyáné Karácsony Ágnes
óvodapedagógus
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Vojtina Bábszínház

Február végén a Csodavár óvoda  nagycsoportosai a debre-
ceni Vojtina Bábszinházba látogattak el, ahol Benedek Elek:  
Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című  mesejá-
tékát nézhették meg. A színházi színpadtér előttünk vál-
tozott át játszótérré, ahol minden gyerkőc ráismerhetett a 
kedvenc játékára.  A gyermeki fantázia nem ismer határt, 
hiszen mászókából “varázsoltunk” palotát, mókuskerékből 
hintót, hulla-hopp karikából ruhát. A színészi játék egyszerre 
volt lenyűgöző és meggyőző:  mintha egy pár kislány és kisfiú találta 
volna ki, hogy mesét játszanak el nekünk!  Mivel a mese számunkra 
a mindennapok része, könnyen elhittük, hogy mindenből minden 
lehet, hogy nincsenek lehetetlen kívánságok, a királylányok sem 
egyformák, sőt, hogy egy malacnak is lehet humorérzéke. 
Nemcsak a gyerek, de a felnőtt közönséget is magával 

ragadta a folyamatos nyelvi kreativitás és a változatos helyzetkomikumok sokszínűsége. Az ilyen és ehhez hasonló előadások 
mindig hatalmas örömöt és élményt jelentenek számunkra, hiszen rengeteg ötletet adnak nevelőmunkánk gazdagítására a 
mindennapokban! Köszönjük, hogy együtt “játszhattunk“ azon a délelőttön! 
 
                                                                                                                                                                                     Soóky-Szili Krisztina
                                                                                                                                                                                                             óvodapedagógus
2018. március 15. Nemzeti Ünnep

2018. március 14-én a Mikepércsi Óvoda gyermekei és dolgozói közösen emlékeztek az 1848-1849-es forradalom és szabad-
ságharc eseményeire.   
                                                        
Az ünnepi megemlékező műsorral a Csodavár Óvoda Napocska csoportos gyermekei készültek. Magyarország egyik legszebb 
ünnepére való készülődésük során kiemelt hangsúlyt kapott a hazaszeretetre, hazafiságra nevelés.     
                                                                                     
Nemzeti szimbólumaink, dalaink, verseink mind-mind a nemzeti összetartozás érzését mélyítették. 

A Napocska csoportos gyermekek meghitt műsora az ünneplőbe öltözött gyermekek számára méltóképpen idézte fel a 170 
évvel ezelőtti események pillanatait. 

Az ünnepség zárásaképpen énekelve vonultunk a templom kertben lévő emlékműhöz, ahol elhelyeztük a gyermekek által 
készített nemzeti színű virágokat, sziveket, huszárokat. 
                   Ráczné Szabó Melinda
                                                                                                                                    óvodapedagógus
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Óvodai nyílt napok

Óvodáinkban, a nevelési év második felében, előbb a nagy, majd a középső 
csoportjainkban, első alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy a szülők, egy 
egész délelőtt folyamán, betekintést nyerhettek a mindennapi óvodai nevelő 
- fejlesztő munkánkba, az óvoda varázslatos világába. Csoportonként két na-
pon át fogadtuk a kedves szülőket, illetve a nagy csoportokban a kedves tanító 
néniket is.
A mesei játékkörnyezetben felkínált és szervezett játék lehetőségek és él-
ménytapasztalások által mutattuk meg, hogy az óvodai tevékenységformák 
hogyan kapcsolódnak komplexen egymáshoz, és milyen nagyszerű és ál-
landóan megújuló lehetőséget adnak arra, hogy a gyermekek észrevétlen, 
örömmel, jót játszva fejlődjenek, tanuljanak és sikertapasztalatokat szerezve 
további játékokba kapcsolódjanak.

A középső csoportokban a „Közlekedés témában”, a nagy csoportokban pedig a „Madáretetés és a Tél témakörben” indulhattak ka-
landos felfedező útra a gyerekek. A délelőttök folyamán az adott környezeti témában, a zöldovi tartalmakat kiemelve, rengeteg is-
meretet szerezhettek a gyerekek, és közben - az életkoruknak, egyéni képességeiknek megfelelő differenciált feladatadással – matema-
tikai műveleteket végeztek, verseltek, meséltek, nyelvi játékokat játszottak, rajzoltak, mintáztak, énekeltek, relaxáltak, mindennapos 
tornáztak.
Mindeközben a szülők megtapasztalhatták, hogyan épülnek be a gyerekek napirendjébe a komplex játékos foglalkozások, milyen mód-
szerekkel és eszközökkel valósítják meg az óvó nénik a különböző fejlesztési, nevelési célokat. Közvetlen tapasztalatot szerezhettek a 
gyermekük óvodai közösségéről és saját gyermekük óvodai tevékenykedéséről, aktivitásáról, attitűdjéről.
A gyerekek és a szülők számára is egyaránt nagy élményt jelentő nap után a szülőket és a tanító néniket egy közös konzultációra hívtuk 
meg, ahol az óvodapedagógusokkal közösen értékeltük a látottakat és megbeszéltük a tapasztalatokat. Ez a kötetlen, jókedvű beszélge-
tés remek lehetőséget adott a partneri kapcsolataink mélyítésére, az óvoda-iskola közötti átmenet megkönnyítésére, a gyermekek jobb 
megismerésére, a saját óvodai jó gyakorlataink megerősítésére, tovább fejlesztésére. Minden kedves szülőnek, tanítónőnek köszönjük, 
hogy ellátogattak hozzánk és megtiszteltek bennünket figyelmükkel, értékes véleményükkel.  

                                                            Korpai Beáta óvodavezető
                

                                                                                                                                                                                                     

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA
Közlekedés Témahét - Rendőr nap az oviban

Óvodánkban a középső, Méhecske és Nyuszi csopor-
tok bemutató nyílt napjainak témája a közlekedési esz-
közök volt. A gyermekek megismerkedhettek a közleke-
dés különböző ágazataiban használt járműfajtákkal. A 
közlekedés témahét keretein belül különlegesen kiemelt 
szerepet kapott a rendőrautó, mint megkülönböztetett 
jelzést használó járművel való ismerkedés.
A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Hosszúpályi 
Rendőrőrsének Mikepércsi körzeti megbízottja, Tóth 
János rendőr főtörzsőrmester, az előre egyeztetett 
„KRESZ és bűnmegelőzési” nap keretében, nagy örö-

münkre, egy igazi rendőrautóval látogatott el óvodáinkba, hogy megismertesse a gyerekekkel a rendőri munka és hiva-
tás legfontosabb jegyeit, eszközeit. A gyerekek nagy érdeklődéssel és áhítattal figyelték a bemutatót. Megismerkedhettek 
a rendőri egyenruhával és a hozzá kapcsolódó egyedi felszerelésekkel, a láthatósági mellény fontosságával, de a golyóálló 
mellény szerepével is. Óriási élményt jelentett a kisméretű taktikai öv célzsebeivel való ismerkedés, melyet a fiúk nagy öröm-
mel fel is próbáltak, kézbe vehették a gumibotot, a bilincset. A csodált rendőr sapkát felpróbálva néhány pillanatra igazi 
rendőröknek érezhették magukat.

A nap csúcspontjaként az udvaron egy nagy zöld színű rendőrautó várta a gyerekeket, hatalmas élményt nyújtva ezzel, hiszen beülhettek, 
szirénázhattak vele. Az autót körbejárva megismerkedhettek a rendőrség emblémájával, hívószámával, mottójával, a megkülönböztető 
fényjelzéssel, a fényhíd használatának szabályaival, a hang és fényjelzések különböző módozataival. Az udvari bemutató részeként a 
rendőrségi kordonszalag használatába is betekintést nyertek a gyerekek. 
A nap végére elmondhatjuk, hogy arra a kérdésre: „mi leszel, ha nagy leszel?” majdnem minden fiú egyöntetű válasza ez volt: rendőr!
A Főtörzsőrmester úr rendkívül gyermekbarát és élménydús bemutatója után rendőrautós ajándék színezőt vehettek át tőle 
a gyerekek, mellyel tiszteletbeli kis rendőrökké lettek, felejthetetlenné téve ezzel minden gyermek számára ezt a napot.
A Csodavár Óvoda minden gyereke köszöni Tóth János főtörzsőrmesternek a délelőttöt, és szeretettel várjuk máskor is.

                                                                                                                                                                           Gyönyörű Margit és Korpai Beáta
                                                                                                                                                                                                                 óvodapedagógusok                                   
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Csodavár óvoda program hirdetményei 

Április 16 - 21             FÖLD HETE programsorozat
Április 25., 26., 27.      BEIRATKOZÁS a 2018-2019-es nevelési évre
Május 07.                    Pótbeiratkozás

Anyák napja – Évzáró műsorok:

Katica csoport  Május 10. (csütörtök)  16.00 óra  Évzáró - Anyák napja
Nyuszi csoport  Május 03. (csütörtök)  17.00 óra  Anyák napja
                 Május 24. (csütörtök)  16.00 óra  Évzáró
Pillangó csoport Május 04. (péntek)      17.00 óra  Anyák napja
                  Május 26. (szombat)    11.00 óra  Ballagás a Wass Albert Művelődési Házban

Maci csoport                  Május 11. (péntek)       16.00 óra  Évzáró - Anyák napja
Méhecske csoport  Május 04. (péntek)       16.00 óra  Anyák napja
                               Május 24. (csütörtök)   17.00 óra  Évzáró
Napocska csoport  Május 03. (csütörtök)   16.00 óra  Anyák napja
                               Május 26. (szombat)     09.00 óra  Ballagás a Wass Albert Művelődési Házban
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Ovisuli Mikepércsen

A mikepércsi iskola életében 5 éve fontos 
szerepet játszik az Ovisuli program. Min-
den tanévben, az októbertől márciusig tartó, 
nagycsoportos óvodás gyermekeknek szánt 
foglalkozásokkal szeretnénk népszerűsíteni is-
kolánkat, művészeti iskolánkat, valamint az 
itt dolgozó, szakmailag felkészült, elkötelezett 
pedagógusokat. A program évről évre nagyobb 
sikernek örvend. Az Ovisuli célja elsősorban az 
óvodások gördülékeny iskolakezdésében való 
segítségnyújtás, játékos képességfejlesztés, mely-
nek segítségével a gyerekek sikerként élik meg az 
iskola első osztályában az alapkészségek elsajátí-

tását: az írást, az olvasást és a számolást. Programunk célja ezen kívül, a szülők tájékoztatása minden olyan kérdésről, amely az iskolai 
életet érinti. Sok éves tapasztalatunk már, hogy a mikepércsi szülők hálásan veszik az Ovisuli programunk indítását, igénylik az iskola 
sokrétű bemutatását, valamint az itt dolgozó pedagógusok munkájának megismertetését.

Sikerünk titka az elkötelezettség és a 
felkészültség mellett a gyerekek szeretete. 
Tantestületünk hitvallása, hogy boldog, 
kiegyensúlyozott gyerekeket neveljünk, ok-
tassunk, és ennek megteremtésén dolgozunk.

Ovisulis foglalkozásaink vidám hangulatban, já-
tékosan telnek, talán ezért is nyerték el az óvodá-
sok és szüleik tetszését is. Célunk, hogy minden 
tanév kezdetekor, szeptemberben, büszkeséggel 
lássuk újra azokat az Ovisulis gyerekeket, akiket 
immár „Hunyadis„ diákként üdvözölhetünk is-
kolánk falai között. 
                                        
                                                                                                                                                      

                                Feketéné Györfi Erika
                                                                                                                                                                                                             Ovisuli koordinátor

ÁPRILISI PROGRAMOK

16. Múzeumpedagógiai foglalkozás Létavértesen a 3. évfolyamos tanulóknak 

18. Múzeumpedagógiai foglalkozás Létavértesen a 7. évfolyamos tanulóknak 

20. Föld napja gyalogtúra a Vekeri-tóhoz a felső tagozatos tanulóknak 

21. Hunyadi-nap az iskola tanulói számára 

23-27. Fenntarthatósági Témahét 

25. Fenntarthatósági Online kupa felső tagozatos tanulóknak 

26. Komplex tanulmányi verseny felső tagozatos tanulóknak 

27. Séta az Ezeréves tölgyhöz a napközis tanulók részvételével 

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
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Büszkeségeink február-március hónapban

Prózaíró verseny a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
szervezésében

Különdíj: Sipos Tamás. Kiemelt eredmény: Sarkadi Melissza, 
Szabó Anita, Szabó Laura 
Az egyik legtöbb pályaművet beküldő iskola díja
Felkészítő pedagógusok: 
Szarvasné Joó Anikó, Szil András 

I. Dr. Bencze Lászlóné Népzenei Emlékverseny a Berettyóújfa-
lui József Attila Általános Iskola szervezésében

Arany minősítés: Kelemen Panna, Kelemen Zsófia
Ezüst minősítés: Gali Luca, Tóth Cintia
Felkészítők: Vatainé Facsar Veronika, Erdős Fruzsina, Szabó 
Julianna

Nemzetközi szavalóverseny elődöntője a Debreceni Vasutas 
Művelődési Ház szervezésében

Kiemelt eredmény: Kovács Dorottya, Csete Levente
Felkészítő pedagógus: Szarvasné Joó Anikó

Országos Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 
verseny megyei fordulója

8. helyezés: Diós Eszter
Felkészítő pedagógus: Szarvasné Joó Anikó

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagó-
giai Szolgáltató és Kutató Központ által meghirdetett országos 
történelmi verseny megyei fordulója
7. helyezés: Beke Enikő. Felkészítő pedagógus: Szima Gáborné

ELTE Origó Nyelvi Centrum 
angol nyelv A2 szintű Junior nyelvvizsga: Beke Enikő.
Felkészítő pedagógus: Kovácsné Biró Annamária

VIII. Hajdúböszörményi Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesz-
tivál a Hajdúböszörményi Bocskai Néptáncegyüttes Baráti 
Körének Egyesülete szervezésében

Csillagfürt csoport: Ezüst minősítés
Csillagocskák csoport: Ezüst minősítés
Felkészítő pedagógus: Török Gergely
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Segítő kézért nyúltunk, és meghallgattattunk 

Immár hetedik alkalommal rendezte meg jótékonysági Hunyadi-
bálját községünk iskolája február végén. A pedagógusok munkájukat 
és szíves vendéglátásukat, a diákok műsoraikat kínálva várták a ven-
dégeket. A közel 250 fős vendégsereg meghallotta hívó szavunkat, 
nem volt rest, felkerekedett, és megtöltötte báltermünket. Mikepércs 
újra bebizonyította: jó emberek laknak itt, szívesen segítenek. 

Az estet megtisztelte jelenlétével Dr.Vitányi István országgyűlési 
képviselő úr, Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
szakmai helyettese, Tímár Zoltán Mikepércs Község polgármestere. 

A 2., 6. és 7. osztályosok hetek óta próbáltak hangulatos táncukra, 
fellépésükhöz bájos jelmezeket öltöttek. A közönség hálásan 
fogadta őket, vastapssal jutalmazva produkciójukat. Persze a nép-
táncosok is bizonyítottak: a múlt és a jelen forgataga jól megfér 
egymás mellett. Az ízletes vacsora elfogyasztása után a vendégek 
a táncparketten ropták hajnalig. Az éjféli tombolán mind a 100 
nyereményünk gazdára talált. 

Az est során 809 000 Ft került a „Gyermekekért Alapítvány“ 
számlájára. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki ott volt, mu-
latott és közben segített! Mert együtt erősek vagyunk. A befolyt 
összegből iskolaudvarunk szépítését, gyermekbaráttá varázso-
lását tervezzük. Jövőre találkozzunk újra! 
         Fejérné Juhász Mónika
                                                                                             intézményvezető
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IV.  „Béres András” Szólótáncverseny

Immár negyedik alkalommal került megrendezésre 2018. március 3-án a „Béres András” Szólótáncverseny Mikepércsen, a Wass Al-
bert Kultúrházban. A Debreceni Népi Együttes megalapítójáról és a Déri Múzeum egykori igazgatójáról, Dr. Béres Andrásról elnevezett 
rendezvény megálmodója Török Gergely, a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptáncpedagó-
gusa. Az eredetileg még csak iskolai házi versenynek induló vetélkedés később tankerületi keretek közé került, tavaly pedig 
tankerületen kívüli néptáncosok is beneveztek. Idén még szélesebb volt az indulók köre, immár a határon túlról, Nagyváradról 
is érkeztek versenyzők. Összesen 11 iskolából vagy táncegyüttesből 72 táncos lábú fiatal lépett a színpadra. A házigazda mike-
pércsiek mellett Nagyváradról, Debrecenből, Biharkeresztesről, Derecskéről, Berettyóújfaluból és Nyíradonyból is érkeztek 
gyerekek. A Kultúrházat teljesen megtöltő közönség 42 szóló vagy páros produkciót láthatott. Idén is élőzenei kíséretre ropták 
a gyerekek a táncot, a talpalávalót a Szeredás Népzenei Együttes húzta. A táncosoknak egy általuk választott táncanyagból kel-
lett 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	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
•	 Hudák	Viktória,	néptáncpedagógus,	a	debreceni	Főnix	Néptáncegyüttes	egykori	tagja
A gyerekek előre meghatározott sorrendben léptek fel, és rendre nagy sikert arattak a lelkes közönség előtt, nemegyszer vastaps kísére-
tében jöttek le a színpadról. A magyar néptáncok széles palettája megjelent a színpadon: Sárköztől Nyírségig, Kalocsától Dél-Alföldön 
át Felcsíkig. A produkciók után az eredményhirdetésig Lakatos Fanni és Puskás László néptánctanárok, a Debreceni Népi Együttes 
táncosai tartottak fergeteges hajdúsági táncházat a résztvevők és a közönség számára. Ezalatt a zsűri félrevonult, és hosszas egyeztetés, 
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.

                    Török Gergely
Mikepércsi vonatkozású eredmények IV. Mikepércsi „Béres András” szólótáncverseny

 1. kategória (2009-2008-2007.)

3. kategória (2004-2003.)

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA



 19.

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
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KLUBOK
Nehéz szívvel búcsúzott Mikepércstől Kormányos Lászlóné, 
a Hímzőkör vezetője

A hímzés, hímvarrás művészete sok ezer éves múltra tekint vissza. A legrégibb 
sírleletek között hímzéssel díszített szöveteket találtak, melyekhez a jelenkori 
magyar munkák nagyon hasonlatosak és részben azonosak úgy mintakincsben, 
kivitelezésben, mint színösszeállításban. Településünkön e nemes tevékenység 
népszerűsítése céljából 2003-ban hozta létre a Mikepércsi Hímzőkört Kormán-
yos Lászlóné, akkor 4 induló taggal. 15 boldog, tartalmas, fáradságos munkával 
eltöltött esztendő után azonban a kör vezetője néhány hete Máriahalomra 
költözött, hogy közelebb lehessen gyermekeihez, unokáihoz. A Hímzőkör 
pedig tovább működik, s átadja a jövő generációnak azt a szemléletet, értéket, 
munkát, amit Ica néni hagyott rájuk. Ebből az apropóból kereste meg lapunk 
a Mikepércsi Hímzőkör egykori vezetőjét, hogy érzéseiről, a körről, valamint 
családjáról beszélgessünk vele.  

- 1954. október 10-én Debrecenben születtem és ott is nevelkedtem, ott jártam 
általános, majd középiskolába, de a felsőfokú végzettségemet is ott szereztem. 
Három testvéremmel és szüleimmel éltünk egy kertes házban, annak minden 

örömével. Első munkahelyem a Debreceni Ruhagyár volt, ahol kezdetben női szabóként, később szakoktatóként tevékenykedtem. 
Ezt követően a Könnyűipari Szakközépiskola pedagógusa lettem, 40 év munkaviszony után onnan jöttem nyugdíjba. 1976-ban 
mentem férjhez, s az évek során három gyermekünk született. - Mesélte lapunknak Ica néni.                                             

A magyar népi hímzéseknek megvannak az általános sajátosságai. A különböző tájegységeken más az alapanyag, a fonal, az öltéstech-
nika, a színezés, és mások a minták. Ezeket a sajátosságokat próbálta népszerűsíteni Kormányos Lászlóné, amikor 2003-ban létrehozta 
a Mikepércsi Hímzőkört. - Végzett díszítőművészeti szakkörvezetőként próbáltam megszerettetni a mikepércsi asszonyokkal a népi 
kultúra egyes motívumait. Azt gondolom, sikerrel jártam, hiszen munkáink az ország több pontján lettek kiállítva nívós tárlatokon. 
Végiglátogattuk Erdély településeit, Torockót és Kalotaszentkirályt, – csak hogy néhányat említsek - hogy a tagok megismerkedjenek az 
ottani mesés hímzőkultúrával. Emlékezetes 15 év volt. Nehéz szívvel hagytam ott Mikepércset, mert létrehoztam valamit, és úgy érzem, 
hogy értelme volt a munkának amit elvégeztem.  Nagyon örülök annak, hogy sok maradandó, örök kincset alkothattam a községnek, s 
ezt a munkát az asszonyok természetesen folytatják.  - Mondja a szakkörvezető, aki hozzátette – szerettünk Mikepércsen élni. Amíg az 
ember dolgozik, kötődik a munkahelyéhez. De miután 2011-ben nyugdíjba mentem, úgy döntöttünk a férjemmel, elköltözünk. Jelen-
leg Máriahalmon élünk, csak most költöztünk ide néhány hete, egyelőre a beilleszkedés és a házalakítás folyamata zajlik. Szeretnénk itt 
megtalálni a helyünket, családcentrikus vagyok, és így közelebb lesznek a gyerekek. Azt gondolom, a család mindennél fontosabb. - Véli 
Kormányos Lászlóné.

Ica néni azt mondja, amióta Mikepércsre költöztek, a település jelentős fejlődésen ment keresztül. - 15 esztendő leforgása alatt 
épült egy új lakótelep, kialakított a község vezetése egy parkot, Debrecen közelsége kedvezően hat a lakosságra, számtalan 
Mikepércset érintő beruházás valósult meg, létrejött egy korszerű óvoda és bölcsőde, illetve a település intézményei is kiválóan 
működnek. - Ezért is hozták meg nehezen döntésüket férjével a költözés előtt.

Ica néni a közeli és távoli jövőben új életük kialakításán, valamint lakásuk otthonossá tételén dolgozik, ugyanakkor nem felejti 
szeretett munkáját, a hímzést sem. - Én magamnak is hímezgetek, viseleteket is készítek, nem szeretném abbahagyni. Továbbra is 
tagja vagyok az Országos, valamint a Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesületnek, tehát aktív részese leszek az ilyen jellegű 
programoknak, legyen az bárhol az országban. 

A Mikepércsi Hímzőkör szakkörvezető nélkül ugyan, de továbbra is működik községünkben, a tagokat Csengeriné Eszter tartja 
össze. 

A nyugdíjas képzőművész hölgyre, a Mikepércsi Hímzőkör egykori vezetőjére kifejezetten illenek Wass Albert szavai: 

“Utolsó szent örökségünk ez, amit senki tőlünk el nem vehet: népművészetünk ősi titka. Isten adta, tündér ihlette, ember álmodta 
örökség ez, melynek egyetlen tulajdonosa a Magyar, bárhol éljen is.”

Köszönjük a fáradtságos munkáját,  közösségépítő szerepe pótolhatatlan volt Mikepércsen. Jó egészséget és alkotókedvet kívá-
nunk neki az új otthonában is!

                                                          Fenyves-Erdei Anett
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KLUBOK

Az Őszidő Egyesület mindennapjai

Mint klubvezető szükségesnek tartom tájékoztatni a kedves Mikepércsi polgárokat, érdeklődőket, hogy merre jártunk, mi törté-
nik velünk. Az egyesület célja a szépkorúak összefogása, és kellemes, hasznos időtöltés azok számára, akik szívesen vesznek részt 
a klubéletbe, hiszem, hogy az aktív időtöltés pozitívan hat a szellemi, lelki és testi egészségre. Egy kiegyensúlyozott ember nem 
teher, sokkal inkább hasznos a társadalom számára. A szeretetet nem ember alkotta, isteni eredetű, ezért gyógyító energiával 
rendelkezik. Azon leszek, hogy a klubot ez a szeretet ölelje körül.

Rövid visszatekintés az elmúlt időszakra.

Január 18-án Derecskén voltunk Operett esten, meghallgathattuk Oszvald Marika előadását. 

Január 19-én Balmazújvároson Munkácsi Mihály festményeit tekintettük meg. A szellemi táplálék után kellemesen ellazultunk a 
helyi gyógyfürdőben, ezzel adóztunk a Magyar Kultúra Napjának. 

Február 3-án a Kultúrházak Napját ünnepeltük Mikepércsen, amely hímzőkiállítással  és búcsúval volt egybekötve. Kormányos-
né Icukától búcsúztunk, aki új otthonába költözik. Igazi színvonalas műsor fogadta az érdeklődőket. A Klub énekkel, versekkel 
készült. Az Idősek Otthonában Rácz Jánosné, Rácz János valamint Budai Imre látogattunk el farsangolni egy meghívásnak eleget 
téve. Igazi hálás közönséggel találkoztunk, csodálatos érzéssel lettünk gazdagabbak. A farsangot finom fánkkal, jó hangulatban 
a klubbon belül is megtartottuk. Február 24-én Pocsajba látogattunk Tavaszváró rendezvényre. Mindig kiváló fogadtatásban van 
részünk, most sem csalódtunk. Sok fellépő és barátok tették emlékezetessé a napot, ahol mi is szerepeltünk. Műsor után ebéd és 
tánc következett. 

Március 3-án Kabán köszöntöttük a hölgyeket Nőnap alkalmából, előadásukkal kedveskedtek  a férfiak. Finom vacsorával, tánc-
cal zártuk az estét. 

Március 15-én koszorúzási ünnepségen vettünk részt. 

A klubfoglalkozásokon táncot, paródiát, éneket tanulunk,  kellemes hangulatban, gyorsan telik az idő. Közben nagy örömünkre 
két taggal bővült létszámunk.  Március 23-án Esztárba pogácsafesztiválra voltunk hivatalosak. Ide, mint főpróbaként már elvittük 
a Hajdúsági lassú táncot. Finom pogácsák keltek egymással versenyre, mi az előkelő második helyezést értük el kedves tagunk, 
Berkiné Esztike pogácsájával. A Megyei Nóta és Népdalversenyen Tamási Albert és jómagam indultunk el, amely Debrecenben 
26-án zajlott. Nagy örömömre bejutottam a regionális döntőbe. Több programmal és kellemesen telt a negyedév. Ezen leszünk a 
jövőben is.
                 Budai Imre 
                       egyesület vezetője 
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SPORT
Jógaoktatás Mikepércsen

A jógaoktatást Mikepércsen Tímár Zoltán, Mikepércs pol-
gármestere kezdeményezte azért, hogy lehetőséget teremtsen 
a település lakóinak az EGÉSZ-séges élet megismerésének és 
megvalósításának területén. 
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy Mikepércsen 
mind felnőttekkel, mind gyermekekkel több éve, folyama-
tosan oszthatom meg a jógával kapcsolatos ismereteimet és 
képviselem a Debreceni Jóga Egyesületet. 

A jelenlegi lelkes felnőtt csoport 2018. 02. 07-én kezdte el jóga-
gyakorlását. A tanfolyam oktatási  anyagát Zoltai Miklós, a 
Debreceni Jóga Egyesület elnöke (Bocskai-díjas jógaterapeuta, 
minősített, vezető jógaoktató, család-, párterapeuta, addiktoló-
gus) állította össze, melynek fontos részét képezi a Himalájai 
Jóga Tradíció oktatási szisztémája. A jógatanfolyam 16 alka-
lomból áll, minden szerdán 17.45-től 20.00-ig tart a Wass Al-
bert Közösségi Házban.

A tanítványok az első négy hónap alatt elsajátítják és meg-
tanulják alkalmazni az összpontosítást, alaplégzéseket, 
tetőtől-talpig átmozgató gyakorlatsort, relaxáció előkészítő 
gyakorlatsort, az alap-relaxációt és a Nadi-sodhana I. ener-
getizáló pranayama gyakorlatot. 

Miért fontos a jóga? 

Azért, mert  testi, érzelmi, mentális, szociális szinten harmonizálja a gyakorlót. Ez más, mint a mozgásos , ma oly divatos órák, 
mert nemcsak a fizikummal foglalkozik. Megelőzi a betegségeket, szinten tart, illetve betegség esetén mélyreható terápiás esz-
köz. 

Az, aki komolyan veszi a rendszeres és folyamatos gyakorlást, mely nemcsak a jógagyakorlatok elsajátítására vonatkozik, ha-
nem a nap 24 órájára, garantáltan pozitív irányba fejlődik, megváltozik a felfogása, önmagához és a világhoz való hozzáállása, 
az egész élete. Frissebb lesz megszűnnek vagy csökkennek egészségügyi panaszai, megszabadulhat súlyfeleslegétől, érzelmei 
kiegyensúlyozottabbá válnak és örömmel fedezi fel azt, miként tud saját életének irányítójává válni. Aki elkezdi ennek a jóga 
szisztémának a megismerését, gyakorlását, az megtanul úgy élni, hogy segítse magát az egészséges, szenvedésmentes, boldog 
élet útján. Több ezer jógázó igazolhatja életével, példájával, hogy ez nem nehéz. Ezt igazolják a mikepércsi gyakorlók, akik ha-
tártalan szorgalmukkal máris változást tapasztalnak.

Mi kell hozzá? Elhatározás, megvalósítás. A többi csodás felfedezés magától jön.
 “Probléma nincs, csak megoldásra váró feladat” (Zoltai Miklós tanításából)

                                                                                                                                                                                                     Bertalan Mónika
                                                                                                                                                                                                     Minősített, vezető jógaoktató

“Testnek és léleknek egyaránt felüdülést ad az a két órás elfoglaltság, amelyen szerdánként veszünk részt a Wass Albert Közös-
ségi Házban. A teljes koncentrációt igénylő gyakorlatok segítenek kicsit lelassulni rohanó világunkban. Jó hangulatú csoport 
alakult ki kezdő és újrakezdő jógázókból, ahol a heti testedzésen kívül életvezetési útmutatásokat is kapunk Mónitól.”
                         Betti

“Aki a jógát egyszer megismeri, átéli, rájön, hogy gyönyörű az élet, és minden akadály egyszerű játéknak fog tűnni az életünk-
ben ezzel a szemlélettel! ” 
                       Ferenczi Anikó

  “Nagyon jó kis csapat jött össze Mikepécsen. Azt szeretem, hogy ilyen kis létszámmal vagyunk, mert kellemes hangulatúak az 
órák. Ha valamit nem jól csinálunk, Mónika kijavítja, mert nagyon fontos, hogy jól csináljuk a gyakorlatokat. Másfél éve jógázom. 
Az önbizalmam erősödött, gyógyszert, amit szedtem, már nem kell használnom. A streszt, a nehéz helyzeteket, amit az élet hoz 
magával, most már tudom kezelni. Az a véleményem, hogy a jógát az óvodai és iskolai tantervbe is be kellene vezetni.”

                     Gizike
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 Zumba Mikepércsen

Lendvai Mónika vagyok, 2013. februárjában szereztem Zumba oktatói képesítést. Azóta is ak-
tív ZIN-ként (zumba oktatók világhálózata) élem az életem, a hobbim. Hivatalos oktatóként 
számos képzésen, s rendezvényen veszek részt, melynek célja, hogy a mindennapokba minnél 
könnyedebben át tudjuk adni, vendégeinknek a mozgás felszabadító élményét.

Mindenkinek jár, hogy az igazi szuper sztár kilépjén belőle, és szabadon, boldogan érezze magát 
az órákon, majd onnan ugyan kellemes fáradtsággal, fitten térjen haza. Számomra különösen 
fontos ez a program. Én magam sosem voltam sportoló, sosem tanultam táncolni (leszámítva, 
hogy Savaria táncversenyeket néztem a tv-ben :D). 2010 év elején találkoztam először egy you-
tube videó keretén belül a zumbával. Akkortájt a mérleg nyelve 100 kg körül mutatta magát, sem-
mi egyéb betegségem a lustaságon kívül nem volt. Azonban mikor az első órákat végigtáncoltam, 
magával ragadott és azóta sem enged. A világon ez a mozgásforma állítja fel a legtöbb embert a 
kanapéról, a tv és a számítógép elől. Nem szükséges előképzettség, sem táncos, se sport múlt.

A zumba Kolumbiából származó könnyen elsajátítható, latin ritmusokra épülő tánc, mely fitness program is egyben. Aerobik és különböző 
táncok lépéseiből tevődnek össze a mozdulatok. Olyan ismert táncok alaplépéseit tartalmazza, mint a salsa, merengue, cumbia, flamenco, 
calypso, reggaetón. Ezek mellett a mindennapi népszerű zenék is megjelennek az órákon.

Amit egy órára érdemes magaddal hozni: víz, egy törölköző, széles mosoly. Amit a zumba órán kívűl érdemes hagyni: gon-
dok, bajok, rosszindulat (ezek sajnos kint megvárnak). Ahol találkozhatunk: Wass Albert Kultúrház (Kossuth utca 1. sz.), 
Hétfő 18.00 óra, ZUMBAAAA

             Loki focisuli Mikepércsen!

      Szabadtéri edzések a focipályán: 
     kedd és csütörtök: U17 17.00 – 18.00, U13 18.00 – 19.00
     szerda és péntek: U7 17.00 – 18.00, U9 18.00 – 19.00

SPORT
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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: 9.00-12.00

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

Klubfoglalkozások:
Nyugdíjas Klub: hétfőnként 13.00 órától 
Hímzőkör: szerdánként 14.00-16.00 óráig
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00 órától
Falugazdász fogadóóra: minden csütörtökön 9.00-16.00 óráig. 

Zenebölcsi
Április 24-én  17.00-tól zenés foglalkozásra hív és vár minden 0-3 éves 
korú babát szüleikkel együtt Dudás Gyöngyike, a mikepércsi Nap-
sugár Bölcsőde vezetője, valamint az intézmény dolgozói. A Napsugár 
Bölcsődébe várjuk a kicsiket és szüleiket!

Kézműves foglalkozások: Havonta szombatonként: 10.00-12.00 óráig in-
gyenes kézműves foglalkozást tartunk általános iskolás gyermekek részére, 
Hutkai Gréta  népi játszóház-vezető irányításával. 
A következő foglalkozás időpontja és témája:  
április 28., gyöngyfűzés

Képzőművészeti Alkotókör Mikepércsen Nagy Ildikó Gabriella 
képzőművész közreműködésével. 
A következő foglalkozás időpontja: 
május 12. (szombat) 10.00 óra

Nosztalgia Véradás Mikepércsen!

Ajándékozzon vért április 20-án a Kató Iskolában (Szabadság tér 4.), 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 gyarapításához! 
Sör és virsli menüvel várjuk a véradókat!
A véradás szervezői:  Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete, Mikepércs 
Község Önkormányzata, Magyar Vöröszkereszt Mikepércsi Alapszervezete

KÖZÖSSÉGI HÁZ

“A titok ágai...”
Várkonyi Anikó est
Verses-zenés megemlékezés a mikepércsi kötődésű költőre.
Időpont: 2018. április 28., 15 óra
Helyszín: Wass Albert Kultúrház

A belépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

“...Maguk ismétlő bünük
égövek forognak köröttem
ájult hónapok törötten
röppennek ki a kék
semmi mezőire
És intenek szemmel a fák
hogy ők is így
ha meghalok csöndesebb leszek...”
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FELHÍVÁS/ KERES-KÍNÁL
Fotópályázat - „Tavaszi ébredés”

„Mikepércs, ahol jó lenni, ahol jó élni” című fotópályázatot hirdet a 
mikepércsi fotózás iránt kedvet érző amatőr  és profi fotósok számára 
a Wass Albert Közösségi Ház. 

A sorozat keretein belül „Tavaszi ébredés” címmel indul el az új 
verseny.

A pályázaton megkötés nélkül bárki részt vehet, egy fotós maximum 
3 darab  képpel  indulhat. 
A fényképeket az alkotó nevének, elérhetőségeinek (telefon, cím, e-
mail cím) feltüntetése mellett 2018. május 31-ig  várjuk e-mailben,  
iksztmikepercs@gmail.com, vagy személyesen a Wass Albert Közös-
ségi Házba (Petőfi u. 67.).

A beérkezett fotókat 3 tagú zsűri bírálja el, a legjobbnak ítélt első 3 
kép készítője tárgyjutalomban részesül. A legjobb alkotásokat 2018. 
június hónapban a  Kató Iskolában egy kiállítás keretében, valamint 
településünk honlapján, facebook oldalán és a Mikepércsi Tükör szá-
maiban tesszük közzé. 

A jutalmak átadására a kiállítás megnyitóján kerül sor. 

Minden pályázónak alkotókedvet és jó fényeket kívánunk!

Könyvtári hírek

Részt vettünk az Eszterházy Károly Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
(EKE OFI), valamint az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
(OPKM) és a HUNRA Olvasástársaság „Kortárs olvasnivalót az isko-
lai könyvtárakba!” címmel hirdetett állománygyarapítási és olvasás-
fejlesztési pályázatán.

A pályázatot kiíró intézmények 30+5 könyvcsomagot sorsoltak ki 
a pályázó intézmények állománygyarapítására. Ennek keretében a 
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola könyvtára is kisorsolásra került. Így állományunk nagyszerű kor-
társ irodalmi alkotásokkal bővült, melynek nagyon örülünk és ezúton 
is köszönjük szépen!

A pályázattal kapcsolatban különböző olvasásnépszerűsítő feladatokat kell megvalósítanunk. Ehhez várjuk azon szülők, nagyszülők, 
pedagógusok és gyerekek jelentkezését, akik szintén fontosnak tartják az élményszerző olvasás fontosságát, és szívesen részt vállalnának 
ezekben a programokban, feladatokban. Írnunk kell könyvkritikákat, véleményeket, ajánlásokat az olvasott könyvekkel kapcsolatban, 
vetélkedőket, feladatlapokat állítunk össze, felolvasó klubot működtetünk, olvasásnépszerűsítő plakátokat, könyvillusztrációkat stb. 
készítünk.
Jelentkezni 2018.03.01-től személyesen lehet az Óvoda u 4 sz. alatt, a könyvtárban „Olvass és alkoss” jeligével! Minden kedves 
jelentkezőt szeretettel várunk!

A Főnix Könyvműhely „Olvasni jó!” pályázatának második félévére minden résztvevőnk  megkapta a könyveket és a hozzájuk tar-
tozó feladat- és megoldólapokat. Az elkészült munkákat 2018.05.09-ig kell beadni a könyvtárba. Mindenkinek jó munkát, kellemes 
időtöltést és sikeres felkészülést kívánok! 
Olvasói kérésre a kölcsönzési határidőt 2018.03.01-től 3 hétről 4 hétre emeljük. Hosszabbításokat továbbra is lehet kérni telefonon 
(+36/702300133) és e-mailben (konyvtar@mikepercs.hu) egyaránt.

2018.04.09-én (Hétfőn) 12.30-tól felolvasással egybekötött könyvbemutatót tartunk az EKE OFI és OPKM pályázatán elnyert doku-
mentumokból. 

                                                                                                                                                                                     Kovácsné Diós Emese
                                                                                                                                                                                                                       könyvtáros
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VÁLLALKOZÁSOK
30 éves a Mike-Húsbolt

A Tükörben eddig is volt lehetőség arra, hogy a vállalkozók fizetett hirdetésekben 
jelenhessenek meg, ugyanakkor szükség van rá, hogy az Önkormányzat ingyenes 
felülettel is segítse a települési vállalkozók, szolgáltatást nyújtók tevékenységét. 
A jövőben ezért lehetőséget biztosítunk a rövid, fotóval illusztrált bemutat-
kozásra. A vállalkozók, vállalkozások kiválasztása önkéntes jelentkezés, illetve 
a szerkesztőség általi kiválasztás útján történik, ezért várjuk a szerkesztőséghez 
benyújtott rövid leírásokat és a tevékenységet illusztráló fotókat. Célunk a mike-
pércsi vállalkozások megismertetése a településen élőkkel, annak érdekében, 
hogy összehozzuk a keresletet a kínálattal, a szolgáltatást a vevőkkel. Éljenek a 
lehetőséggel, hogy segíthessünk!
E havi lapszámunkban a Mike-Húsbolt mutatkozik be.

Az idén 30 éves Mike-Húsbolt Mikepércs szívében, a Csapó utcán található. Az 
évek során megtapasztaltuk, hogy a vásárlók egyre inkább a házi jellegű ter-
mékeket keresik és fogyasztják szívesen.  Amikor lehetőség adódott üzletünk-
ben a saját gyártásra, azonnal nekiláttunk, eddig tapasztalatainkat és legjobb 
tudásunkat felhasználva. A Mike-Húsboltnál elsődleges helyen a házi jelleggel és 
tradicionális ízvilággal készült termékek gyártása, valamint a minőség áll. Ter-

mékeink hagyományos gyártással készülnek, adalékanyag mentesen, melyeket nyugodt szívvel ajánlunk vásárlóink számára.

Figyelembe véve korunk népbetegségének számító különböző al-
lergiákat, készítményeink nem tartalmaznak szóját és egyéb aller-
gén anyagokat.
Az egyre növekvő piaci igények, a fokozódó minőségi elvárá-
sok és a piaci verseny kiszélesedése szükségessé tette üzletünk 
folyamatos bővítését. A korszerűsítés eredményeként egy kis 
feldolgozó üzemet hoztunk létre, ahol több, mint 30 féle ter-
méket gyártunk. Fő profilunk a parasztkolbász és a füstölt áru 
félék, de gyártunk disznósajtot, illetve hurkaféléket is. Kínála-
tunk: savanyúság (egész évben savanyú káposzta), többféle 
házi tészta, étolaj, különböző konzervek, fűszerek, házi zsír.
Boltunkban társas összejövetelekre és egyéb rendezvényekre 
húsrendelést is felveszünk, kérésre konyhakészre elkészítjük.
Az élelmiszer bizottság növelése érdekében bevezettük a 
HACP – rendszert. Ezáltal még inkább biztonságos termékek-
kel történő ellátást biztosítunk.

Célunk, hogy mindig a legfrissebb minőségű hús- és hentesáru 
kerüljön a vásárlóink asztalára.
A bolt kínálatát folyamatosan bővítjük.
Termékeinkhez JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!
Pisti & Erzsike

Elérhetőség:
Mikepércs, Csapó utca 5.

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: Zahorján Mária, Rózsa Eliza  . Nyomdai munkák: Dela Kft., Debrecen

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. 
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Termelői méz kapható
 
Tájékoztatjuk a tisztelt vásárlókat, hogy 
2017. 07. 01-től prémium minőségű 
hársméz kapható!  
Már 1 kg méz vásárlás esetén Mikepércs 
területén ingyenesen házhoz szállítunk.
Hívjon bizalommal. 
Akácméz: 2400 Ft/1 kg, 1400 Ft/0.5 kg
Propoliszos akácméz: 2400 Ft/0.5kg
Hársméz: 2400 Ft/1 kg, 1400 Ft/0,5 kg
Erdei mézharmat: 1200 Ft/0,5 kg
Vegyes virágméz: 1400 Ft/1 kg,
800 Ft/0.5 kg
Propoliszos vegyes virágméz:
1400 Ft/0.5 kg
Szárított virágpor:  1500 Ft/kb. 0.25 kg
Propolisz csepp: (1200 Ft/30 ml,
2000 Ft/50 ml)
Folyamatosan kapható! 
ÚJDONSÁGAINK
Akácméz Gyömbérrel: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Fokhagymával: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Fahéjjal: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Csipkebogyóval: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Dióval: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Kávéval: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Chilivel: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Borsmentával: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Levendulával: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Citromfűvel: 1800 Ft/0,5 kg

Tóth Méhészet
Mikepércs, Orosz István utca 9.
Tel.:  06-70/450-79-46, 06-30/329-75-27

Háztartási és ipari varrógépek javítását vál-
lalom garanciával. Ingyenes hiba megállapí-
tás, árajánlat kérés. Szervizelt táskavarrógé-
pek folyamatosan kaphatók. Érdeklődni: 
Dandé István, Mikepércs, Dózsa György 
utca 18. 06-52/387-384 vagy 
06-20/929-2710

Tapasztalt helyi szakember energiatanúsít-
vány elkészítését vállalja, rövid határidőre, 
olcsón. Tel.: 30/429- 9064

Hűtőgépek javítását, adásvételét vállalom 
garanciával, 12 hónapra. Használt hűtők 
eladók garanciával.
Érdeklődni: Fene Imre, 52/398-405, 
20/964-8222

Előnevelt csirke eladó és előjegyezhető! 4 
hetes redmaster. Kettős hasznú csirke ápri-
lis közepére jegyezhető. Érd.: Gál Istvánné 
őstermelő, Mikepércs, Petőfi utca 4., tel: 06-
20/203-8973.

Mikepércs, Szabadság utca 12. sz. alatt eladó 
egy két szobás, konyhás, fürdőszobás, gáz 
és cserépkályha fűtésű családi ház, sok mel-
léképülettel, ipari árammal, 1173 m2 telken. 
Üzleti tevékenységre és kétlakásos ikerház 
építésére is alkalmas.  Eladó: heverők, asz-
tal, fotel, szekrénysor, íróasztal, tv állvány, 
mázsás mérleg 400 kg-ig. Érdeklődni: Fene 
Imre, 52/398-405, 06-20/964-8222.

VÁLLALOM! Bobcat gépi földmunka, 
tereprendezés, alap- és nyomvonalásás, 
bontás, törmelék eltakarítás, föld- és ho-
mokszállítás. Érd.: Tahóczki Sándor 06-30/ 
200-4130

Mikepércs Csillag utcán egy 800 négyzet-
méteres üres építési telek eladó. Továbbá 
eladó 4 kg dióbél. 
Érdeklődni: 06-30/223-2051.

Mikepércs, Vénszőlőskertben, az első 
dűlőben eladó egy 1700 m2 alapterületű 
ingatlan 30 m2-es  épülettel. Vezetékes víz, 
villany van. Érdeklődni: Lénárt Zoltán, 
Mikepércs Sport u 1. sz.

Mikepércs, Vénszőlőskert első dűlőjében 
eladó egy 2446 m2-es jó állapotú ház. Va-
lamint kanapék, asztalok, szekrény, fa létra 
és padlószőnyeg elfogadható áron eladó, 
csak komoly vevők hívjanak. 
Tel: 06-30/645-5767

Mikepércs központjában ealdó egy 500 m2 
üres  építési  telek. Érdeklődni: 06-52/398-
732 vagy 06-30/484-6581

Mikepércsen eladó: Philips kárpittisztító 
15.000 Ft, gőztisztító 12.000 Ft, 15 literes 
zománcos zsírosbödön 3.000 Ft, 5 literes 
zsírosbödön 1.500 Ft, 6 lapos olajradiá-
tor 3.500 Ft, középbarna, 4 fiókos, 1 ajtós 
kisszekrény 8.000 Ft (magasság: 75 cm, szé-
lesség: 70 cm, mélység: 35 cm). 
Érd.: 06-70/260-9222

KERES-KÍNÁL




