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KÖSZÖNTŐ
Örömteli a feladatunk, hiszen az év első lapszámában adhatunk 
hírt településünk életének egy meghatározó eseményéről, a „sa-
ját” autópálya felhajtó átadásáról, amely csak az első fontos lépés a 
fejlődéshez vezető jövőbeli úton. E meghatározó esemény bemuta-
tása mellett, természetesen ismertetjük az Önkormányzat elvégzett 
munkájának eredményeit, az intézményeink tél végi, tavaszi prog-
ramjait, a helyi közösségek, civil szervezetek, sportolói csoportok 
sikereit. Ebben a lapszámban tájékoztatjuk a választókat az ápri-
lis 8-i országgyűlési választások felkészüléséhez szükséges infor-
mációkról, teendőkről, a legfontosabb választói tudnivalókról.

Az önkormányzati hírek részeként újabb nyertes pályázatról, va-
lamint a Rózsás utcán megvalósuló sokakat érintő útfejlesztésről, 
és a településképi rendelet elfogadásáról is olvashatnak. 

Elbírálásra kerültek a diákokat érintő pályázatok, melynek ered-
ményét is ismertetjük. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közfoglalkoztatás volumené-
nek csökkenése, valamint a gazdaság szerkezetének átalakulása 
miatt, egyre kevesebb azon közmunkások száma a településen, 
akiket be lehet vonni a közterületek rendben tartásába, ezért az 
Önkormányzat kénytelen érvényesíteni az ingatlanok tisztán tar-
tásáról szóló rendeletét. 

A kulturális programok sorában kiemelt helyet kapott a Tükör-
ben településünk bemutatkozása a Városok-Falvak Szövetsé-
gében, mely programmal az egész országból a Tímárházba sereg-
lett polgármesterek, települési vezetők előtt mutatkozhattunk be, 
és köthettünk a jövőre nézve fontos barátságokat.

Lényegesnek tartottuk beszámolni a karácsonyi adományok 
gyűjtéséről, annak eredményéről, és ezúton is köszönetet mon-
dunk minden kedves Mikepércsi Polgárnak, intézménynek, civil 
szervezeteknek és a vállalkozásoknak, hogy segítettek e nemes 
feladat elvégzésében.

Forgassák szeretettel idei első lapszámunkat!

A szerkesztők

A magyar kultúra napja eseményei
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A 2014-18-as országgyűlési ciklus 
eredményeiről egyeztettek Derecskén

A Hajdú-Bihar megyei 4-es számú választókerület pol-
gármesterei kaptak meghívást Dr. Vitányi István országgyűlési 
képviselőtől egy kötetlen beszélgetésre, melyen beszámolót hall-
hattak a 2014-18-as országgűlési ciklusban a választókerületben 
elvégzett feladatokról, az elért eredményekről. A beszámoló 
statisztikái nem hagytak kétséget  a választókerületbe érkező 
kormányzati és uniós források jelentős mértékéről, az elvég-
zett munka jelentőségéről. A térségbe érkező legfrissebb forrá-
sok nagy részét csak ezután használják fel az önkormányzatok, 
hiszen a legtöbb esetben még a tervezés, az engedélyezés vagy ép-
pen a közbeszerzések zajlanak, így az állampolgárok számára az 
újabb látványos fejlődés a beruházások megvalósulása után mu-
tatkozik majd meg. Mind Dr. Vitányi István képviselő úr, mind 
pedig a település vezetői már most is joggal érezhetik azt, hogy 
a projektjeik megvalósításával jelentős sikert könyvelhetnek el, 
eredményes országgyűlési ciklust tudhatnak maguk mögött. 

Az 5 éves időszak értékelése tehát megtörtént, de Dr. Vitányi 
István, a találkozó házigazdája azt is fontosnak tartotta, hogy 
a ciklus eredményeinek ismertetése mellett párbeszédet foly-
tasson a térség helyzetéről, a jövőbeli kilátásokról, az előttünk 
álló feladatokról. A közös gondolkodás tehát folytatódik, 
mely a jövőben is biztosíthatja a kormányzat és a települések 
harmonikus együttműködését.

          Dienes Zoltán

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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2017. december 13-án Mikepércs bekapcsolódott a nemzetközi közlekedési és gazdasági vérkerin-
gésbe, a település közvetlenül is elérhetővé vált az országos gyorsforgalmi úthálózatról

A 2017. december 13-ai dátum jelentős Mikepércs éle-
tében, hiszen a 481. számú főút átadásával Mikepércs is 
bekapcsolódhatott az országos gyorsforgalmi úthálózatba, 
közvetlenül juthatunk el az M35 autópályára.

A decemberi átadó egy nagy léptékű útfejlesztés, az M35 
autópálya Berettyóújfaluig történő meghosszabbításának 
része volt. Ennek a hatalmas beruházásnak az első szakasza, 
amely magába foglalja a 47-es főút körfogalmi csomó-
pontját, az új 481 sz. Debrecen déli elkerülő főútjának 
autópályáig tartó szakaszát és az M35 autópályának öt 
kilométernyi új szakaszát, készült el december közepére. 
Az ünnepélyes átadóra, melyen a Kormány képviseletében 
államtitkárok, a térség országgyűlési képviselői, valamint 
Debrecen képviseletében Papp László polgármester úr vett 

részt, meghívták a környező települések vezetőit is.

Az új útszakasz amellett, hogy gyorsabbá és biztonságosabbá teszi az ország távolabbi pontjainak elérését, reményeink szerint 
gazdaságfejlesztési jelentőséggel is bír, hiszen azokon a településeken, amelyek autópálya kapcsolattal rendelkeznek, szíveseb-
ben települnek meg az új vállalkozások, amelyek így munkahelyeket és növekvő adóbevételt generálnak a közösség számára. 

Papp László, Debrecen polgármestere az ünnepélyes átadón kiemelte, hogy a már átadott és az épülő új útszakaszok 
nemcsak a megyeszékhely közlekedési helyzetét javítják, hanem dinamizálják a város és a térség gazdaságát is. Céljuk, 
hogy Debrecen központja legyen egy nemzetközi tekintetben is egyre jobban teljesítő régiónak, melyhez elengedhetetlen a 

gazdasági fejlődés, ezért jelentőséggel bír, hogy a gyorsfor-
galmi úthálózat érinti a város déli gazdasági övezetét, a Déli 
Ipari Parkot. Azt az ipari parkot, amely Mikepércs közvetlen 
határában épül. Terveik szerint a 2030-as évekre Debrecen déli 
gazdasági övezetében – Mikepércs szomszédságában – több 
mint 10.000 ember találhat majd munkát. Polgármester 
úr kijelentette, hogy Debrecen felelősséggel tartozik a tér-
ség településein élőkért is, tehát megélhetést, biztonságot 
és biztató jövőképet kell nyújtania az ott élőknek. Ez nem 
csak azt jelenti, hogy a térségben élők munkát kaphatnak 
a Déli Ipari Parkban, hanem azt is, hogy az ottani vál-
lalkozások alvállalkozói köre kiterjedhet a bihari térségre. 
Az első lépéseket ehhez tavasszal a déli iparterületen in-
duló gyárépítésekkel teszik meg. Elsőként saját céggel lesz 
jelen a Krones AG német cégóriás, amely a repülőtér mel-

letti déli ipari övezetben csaknem 15 milliárd forintos beruházással felépülő gyárral 500 új munkahelyet teremt majd.

Azonban a Mikepércset érintő változások nem állnak meg a gazdasági fellendülésnél, az életminőség is jelentősen javulni fog 
a településen áthaladó gépjárműforgalom csökkenése miatt. A Mikepércsen áthaladó forgalom mérséklése szempontjából az 
igazán jelentős változást az M35 autópálya következő szakaszának 2018. év végi átadása hozza majd el, mivel ezután az Észak- 
és Nyugat-Európába tartó kamionforgalom el fogja kerülni településünket, így megszabadítva minket a környezetszennyezés 
jelentős részétől és az intenzív forgalom veszélyeitől, jelentősen javítva nemcsak a főút mentén élők életminőségét. De az útépí-
tések ezzel sem állnak meg, hiszen az M4-es első szakaszát 2019. januárjában, második szakaszát pedig 2020. első negyedévében 
tervezik átadni a forgalomnak a Nemzeti Innfratruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint. 
A már átadott és a folyamatosan zajló útfejlesztések hatására élhetőbbé válik településünk, a Petőfi,  a Debreceni utcákon 
és azok környékén csökken a balesetveszély, a zaj és az egyéb terheltség, a település egésze tehermentesül az átmenő for-
galom alól. Mikepércsnek áldás lesz az autópálya.
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Jelenleg, a mai viszonyokhoz mérten keskeny Petőfi utcán egyáltalán nem biztonságos a közlekedés sem a gyalogosoknak 
sem pedig az autósoknak. Megállás nélkül dübörögnek keresztül a kamionok a településen, sokszor balesetveszélyes hely-
zeteket teremtve, hizen sokszor lassítás nélkül robognak keresztül a piros lámpás kereszteződésen a posta előtt. Naponta 
16.000 gépjármű halad keresztül a településen, melynek többsége áruszállító külföldi kamion. Ezek a nagy tömegű járművek 
okozzák a terhelést és a veszélyes helyzeteket, a balesetek nagy részét. Miattuk mennek tönkre az út menti épületek, közöttük 
a település középületei is, melyek fokozatosan veszítenek értékükből az áldatlan állapotok miatt. De az épített környezetre 
gyakorolt negatív hatásuk szinte csak másodlagos az ott élők egészségét, életminőségét fenyegető veszélyhez képest, melyet 
ezen jelentős infrastruktúrális fejlesztésekkel számottevően csökkenthetünk majd.

Mikepércs tehát 2017. decemberében átlépett egy mérföldkövet. Jövőnk Debrecen szomszédságában, Debrecen gazdasági 
fellendülésével és a térség közlekedési infrastruktúrája teljes átalakulásával szinte már meghatározott, csak az ugrásszerű 
fejlődés jöhet szóba. Készüljünk fel a legjobbra!

Tímár Zoltán polgármester-Karácsony Antal alpolgármester

Az átadott beruházás paraméterei  és költsége

Az M35-ös első ütemében elkészült 5,43 kilométer 
út 17 milliárd 237 millió forintba került. A 2×2 sávos 
autópálya 2 külön szintű csomóponttal és 5 híddal 
készült, ehhez 175 ezer köbméter humuszt szedtek fel, 
1 millió 105 ezer köbméter földet mozgattak meg, és 62 
ezer köbméter pályaszerkezeti réteget építettek. Emel-
lett 140 ezer fát és cserjét ültettek.

A 481-es főút esetében: 4 milliárd 990 millió fo-
rintért épült 5,5 kilométer 2×1 forgalmi sáv, egy 
járműosztályozós és egy körforgalmi csomópont, va-
lamint 3 felüljáró. Humuszleszedés: 78 ezer köbméter, 
földműépítés 230 ezer köbméter, pályaszerkezeti réteg: 
13 ezer 700 köbméter. Fa és cserje: 54 ezer darab.

Az M35-ösnek a 4-es főút és a 481-es főút közötti részét 
a Colas Hungária–Colas Út Konzorcium építette, 17,2 
milliárd forintért. A 481-es kivitelezését az STR Építő 
Kft. végezte, 4,9 milliárd forintért. 

Az M35-ös folyamatban lévő második ütemének 
kialakítását a HÓDÚT Kft. és a Duna Aszfalt Kft. 
vállalta 46,9 milliárd forintért. Az M4-es első sza-
kaszának kivitelezését a HÓDÚT Kft. és a Duna 
Aszfalt Kft. végzi 15,2 milliárd forint értékben. 

Forrás: www.haon.hu, www.dehir.hu
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Pályázatot nyert az Önkormányzat az étkező-konyha belső 
felújítására

Az Önkormányzat által benyújtott pályázatot a támogató összesen 38.139.264 
Ft támogatásban részesítette, amelyből 20.601.237 Ft fordítható a 800 adagos 
étkezőkonyha felújítására és 17.538.027 Ft eszközbeszerzésre. A beruházás 
megvalósításához az Önkormányzat 5%-os önrész biztosításával járul hozzá. 
 A tervek szerint a forrásból többek között sor kerül majd a konyha burkolatainak 
felbontására, cseréjére, a falazat és a nyílászárók festésére, szellőzőrendszer 
kiépítésére, továbbá különféle korszerű konyhai eszközök beszerzésére.

                                                                                                                                                                          
                    Lakriouiné Barcsay Katalin intézményvezető

VÁLASZTÁS 2018.

A Helyi Választási Iroda közleménye

A választópolgárok hivatali munkaidőben személyesen vagy az alábbi elérhetőségek valamelyikén tehetik fel a 2018. április 8. 
napjára kitűzött országgyűlési választással kapcsolatos kérdéseiket. 

A Helyi Választási Iroda    
hivatali helyiségének címe: 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1.
telefonszáma:  06 52 398 111, 06 70 508 7815
elektronikus levélcíme: onkormanyzat@mikepercs.hu
telefax száma: 06 52 569 006
                                                                                                                          
                                                                                                                                Dr. Vántus Tamás   
                                                                                                                        a Helyi Választási Iroda vezetője

Tanulmányi támogatás az Önkormányzattól

A Nyilas Misi Tehetséggondozó Program keretében meghirdetett tanulmányi támogatás benyújtási határideje 2017. november 30-án lejárt.  
159 fő általános iskolás részesült egyszeri 5.000 Ft, 111 fő középiskolás egyszeri 7.000 Ft és 34 fő felsőoktatási intézményben tanuló egyszeri 
9.000 Ft támogatásban. A tanulmányi támogatást az Önkormányzat teljes egészében a saját költségvetéséből biztosította, melynek összege 
2017-ben 1.878.000 Ft volt. Ezzel a támogatással 304 mikepércsi gyermek, illetve fiatal felnőtt tanulmányainak támogatásához járult hozzá az 
Önkormányzat.     
                                                                                                                                                                                                 Vida Gáborné aljegyző

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Mikepércs Község Önkormányzata ebben az évben is csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Az Önkormányzat pályázati 
felhívására huszonhat főiskolás, egyetemista adta be a pályázatát. A pályázatok 
elbírálására december 7-ig került sor a Képviselő-testület által elfogadott Szabály-
zat alapján. Az önkormányzati  támogatás összege 1.000 – 4.000 Ft közötti összeg 
lehet, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma az önkormányzati támogatás-
sal megegyező mértékben kiegészít.   
Az Önkormányzati támogatás összege huszonnégy  pályázó esetében 3.000 Ft/hó,  
két pályázó esetében 4.000 Ft/hó összegben lett megállapítva. Az ösztöndíj folyó-
sításának időtartama a 2017/2018. tanév második féléve és a 2018/2019. tanév első féléve, azaz  két egymást követő tanulmányi félév, összesen 
10 hónap, mely időtartamra összesen 800.000 Ft támogatást utal el az Önkormányzat - a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül  - a 
pályázóknak.   
                                                                                                                                   

                                                              Vida Gáborné aljegyző
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Útfejlesztés a Rózsás utcán

Önkormányzatunk hosszú ideje keresi a megoldást a Rózsás utcán tapasztalható nagy forgalmi 
igények kulturált levezetésére, így örömmel tájékoztatjuk azon Mikepércsi Polgárainkat, akik a 
mindennapos közlekedésükhöz ezt az utcát veszik igénybe, hogy ebben az évben Önkormányza-
tunknak végre lehetősége nyílik a jelenlegi helyzet rendezésére. 

A Mikepércs-Sáránd közötti kerékpárút-építéssel kapcsolatban a Rózsás utca Mester utcáig tartó 
rövid szakasza kétsávossá bővül és az itt épülő gyalog és kerékpárút mind a gyalogos, mind a 
kerékpáros forgalmat le fogja vinni az útról.

Ezzel a fejlesztéssel egy időben a Rózsás utca - Hold utca - Rákóczi utcák további fejlesztésével a 
47 sz. főútra való kicsatlakozás érdekében egy új közlekedési útvonalat teremtünk a településünk 
északi, észak-keleti részéről kiinduló gépjármű forgalomnak.

A fejlesztés során fog megvalósulni a Rózsás utca Hold utcáig tartó szakaszának szélesítése és gyalogos járda építése, a Hold utca Rózsás és 
Rákóczi utcák közötti szakaszán a kanyarodó ívek szélesítése, valamint a Rákóczi utca aszfaltburkolattal való ellátása.  Az új útvonalon öt mé-
ter széles útburkolatot tervezünk, amely már kétirányú forgalom lebonyolítására ad lehetőséget. A Rákóczi utca, Irinyi utca és Báthory Gábor 
utca közötti szakaszán szintén aszfaltburkolatot tervezünk, azonban itt az utca szélessége valószínűleg egyirányúsítást tesz majd szükségessé. 

A tervezett fejlesztésekre a forrás Önkormányzatunk rendelkezésére áll, és reményeink szerint ez év végére a megújult útvonalat a forgalom-
nak át is tudjuk adni.
                                                                                                                                                                                      Karácsony Antal alpolgármester 

Elkészült Mikepércs Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi Rendelete

Mint ahogyan azt a településünk szépítéséért és az építészeti örökségünk megőrzéséért felelősséget érző polgáraink bizonyára tudják, a 
kormányzat által szabott határidőn belül elkészült Mikepércs Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi Rendelete. Mind a két 
úgynevezett „településképi eszköz” azt a célt szolgálja, hogy a településeken minőségi, a településképbe illeszkedő új épületek épüljenek.

A Településképi Arculati Kézikönyv 
•	 Lehetőséget	teremt	a	jellegzetes	települési	karakterjegyek	meghatározására	és	a	lakosság	szélesebb	rétegei	felé	történő	is-
meretterjesztésre.
•	 	A	 kézikönyv	nem	kizárólag	 szakembereknek	 készül.	 Elsősorban	 a	 települési	 döntéshozók	 és	 a	 lakosság	 tájékoztatását	
segítő, szemléletformáló kiadvány. 
•	 	A	jogszabályok	útvesztője	helyett	röviden,	lényegre	törően,	és	mindenki	számára	érthető	módon	mutatja	be	egy	közösség	
környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.
•	 	A	 kézikönyv	meghatározza	 a	 település	 településképi	 jellemzőit,	 a	 településképi	 szempontból	 egymástól	 jól	 elkülönülő	
településrészeket és irányt mutat az építtetőknek.

A Településképi Rendelet tartalmazza:
•	 Az	épületek	helyi	védelemére	vonatkozó	előírásokat.
•	 A	településképi	követelményeket.
•	 A	területi	és	egyedi	építészeti	követelményeket.
•	 A	reklámhordozókra	és	egyéb	műszaki	berendezésekre	vonatkozó	követelményeket,	valamint	e	követelmények	érvényesí-
tésére szolgáló eszközöket.

Önkormányzatunk mind a Településképi Arculati Kézikönyv, mind a Településképi Rendelet megalkotása során arra törekedett, hogy olyan 
dokumentumok álljanak a Mikepércsi Polgárok rendelkezésére, amelyek mentesek a túlzó szabályoktól, azonban mégis iránymutatást jelen-
tenek Mikepércs építészeti stílusának megtartásában és formálásában. 

A korábbi szabályozáshoz képest többlet kötelezettségként jelentkezik, hogy a rendelet előírásai értelmében az épített környezet védelméről 
szóló 1997. évi LXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) 33/A. § szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre vonatkozóan kötelező a 
hatályos helyi építési szabályzat követelményeire és e rendeletben foglalt településképi követelményekre kiterjedő konzultáció lefolytatása. A 
konzultáció a tervdokumentáció birtokában a Mikepércsi Polgármesteri Hivatalban kezdeményezhető.

A településképi rendelet, valamint az arculati kézikönyv elérhető a település honlapján (www.mikepercs.hu).
                                                                                                                                                                                   Karácsony Antal alpolgármester 
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Tovább zsugorítja az állam a közfoglalkoztatás volumenét, emiatt tovább csökken az 

Önkormányzat által a közterületek tisztán tartására fordítható kapacitás

2018-ban amellett, hogy az állam csökkenti a közfoglalkoztatás keretében 
foglalkoztatható személyek létszámát és a közfoglalkoztatási programok 
időtartamát, a foglalkoztatáshoz kötelező önrész biztosítását írta elő az önkor-
mányzatok részére, amely további nem kívánt terheket ró azok költségvetésére.

A közfoglalkoztatás mértékének csökkenése maga után vonja, hogy még a tavalyi évnél 
is kevesebb kapacitása lesz az Önkormányzatnak a házak előtti közterületek kaszálására.

A tiszta és rendezett településkép megőrzése és fenntartása valamennyi Mikepércsen 
élő érdeke és egyben kötelezettsége. Amint arról korábban beszámoltunk, a polgárokat 
terhelő kötelezettségeket alapvetően a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM Együttes Rendelet írja elő, 
amelyet kiegészít az önkormányzat közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 
16/2017.  (IX.29.) számú KT. Rendelete. 

A Rendelet előírja az ingatlantulajdonosok saját telken belüli és a telek előtti közterületen végzendő feladatait, így különösen az ingatlanok 
előtti járda, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének - járda hiányában a telekhatártól az úttestig terjedő szakasz - 
gondozását, kaszálását, tisztántartását, hulladék- és gyommentesítését, a burkolt területek síkosság mentesítését, valamint a hó eltakarítását.

A Rendelet előírásai értelmében a kötelezettségek elmulasztójával vagy a tilalmak megszegőjével szemben a jegyző által lefolytatott eljárás 
keretében közigazgatási bírság is kiszabható. A közigazgatási bírság kiszabása méltányosságból abban az esetben mellőzhető, ha az ingatlan 
tulajdonosa kora, egészségi állapota miatt önhibáján kívül nem képes a rendeletben előírt kötelezettségek teljesítésére.

A szabályozás mind az Önkormányzat honlapján (www.mikepercs.hu), mind a www.njt.hu oldalon, az „Önkormányzati Rendeletek” 
fülre kattintva a település kiválasztását követően megtekinthető.
             dr. Vántus Tamás jegyző

Idősügyi Infokommunikációs 
Program indult a településen

Mikepércs is csatlakozott ahhoz a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium irányításával 
megvalósuló Idősügyi Infokommunikációs 
Programhoz, melynek célja az időskorú 
lakosság egészségének, biztonságának 
megőrzése, magányának enyhítése, ezáltal 
életminőségének javítása.

A program 2017. június hónaptól a 65 év 
feletti életkorú lakosság körében végzett 
kérdőíves felmérés készítésével indult, amely 
a programba való bekerülést, a kiválasztást 
segítette. 

A program gyakorlatilag a házi segítségnyújtás meghosszabbított informatikai jobbkeze, a programban részt vevő idősek saját ottho-
nukban, szakemberek segítségével számítástechnikai ismereteket sajátítanak el, ezáltal előttük is kitárul a digitális világ. 
Településünkön 20 fő kapott lehetőséget a programban való részvételre, amelynek időtartama alatt laptopot, hangszórót és egeret, 
valamint mobilinternetet használhatnak és segítséget kapnak a használat szakszerű elsajátításához.  Az informatikai ismeretek 
átadásán túl az idősekkel napi kapcsolatban vannak a programban dolgozó személyek, mely által a magányérzet enyhül és a 
megfelelő lelki támogatás is megvalósul. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a programban részt vevők nagyon aktívak, érdeklődőek 
és együttműködésükkel a program eléri célját.

A programban való részvétel teljes egészében díjmentes, a megvalósulási időszak várhatóan 2018. augusztus hónapig tart.
                      Váradiné Varga Nóra programvezető
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Mikepércs is bemutatkozott a Városok-Falvak Szövetségében

December 13-án településünk is bemutatkozott a Városok-Falvak Szövetségének szakmai találkozóján, Debrecenben a Tímárházban. 
A meghívott települések küldöttségeit községünk hagyományos ételeivel és italaival, a rongyos fickóval, mikepércsi manufaktúrákból 
érkezett kolbászfélékkel, sajtokkal és süteményekkel fogadta településünk vezetése és Tímár Zoltán polgármester. Jelenleg több mint 
30 település tartozik a Szövetség kötelékébe, amelyeknek elsődleges céljuk egy olyan kulturális hálózat kiépítése és működtetése, amely 
lehetővé teszi egymás kulturális értékeinek megismerését és megismertetését, s ennek kapcsán közös projektek kidolgozását a kultúra 
különböző területein. Mikepércs a 10. volt a települések sorában, mely bemutatkozott a Városok-Falvak Szövetségében.  

 “Fontos ez a mai nap számunkra, hiszen amellett, hogy megmutathatjuk Mikepércs értékeit a Városok-Falvak Szövetségében, ma egy olyan 
ajándékot is kaptunk, amire már a településünk nagyon régóta várt. Ma délelőtt adták át az M35-ös autópályának azt a szelvényét, amely 
Mikepércsig tart. Saját autópálya felhajtónk van, ami nagyon nagy öröm a számunkra. A Tímárházban pedig gasztronómiai bemutatkozás-
sal ünneplünk, három húsmanufaktúrának, törkölymanufaktúrának, sajtkészítő műhelynek a termékeit hoztuk el ide. Kenyérrel, kemencés 
termékekkel, házi készítésű süteményekkel, valamint egy nagyon finom birspálinkával fogadtunk  minden belépő vendéget”- mondta el a 
rendezvényen Tímár Zoltán polgármester úr. 

A Tímárház udvarán végigsétálva valóban amerre csak a szem ellát, mikepércsi különlegességekre bukkantunk. Az udvar egyik szegle-
tében pedig egy Mikepércshez köthető régi paraszti étel, vagyis a rongyos fickó készült, amelyből mindenki jóízűen falatozott. A bemutat-
kozó est hivatalos részén Halász János, a Városok-Falvak Szövetségének elnöke köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elmondta, hogy 
régóta jó kapcsolatot ápol Tímár Zoltán polgármesterrel, egykor munkatársak is voltak, és Mikepércs is sok szállal kötődik Debrecenhez, 
ami hosszútávon még intenzívebb lehet. „2002 óta, mióta Tímár Zoltán a polgármester sok új közösségi tér jött létre, hiszen megújult a 
Wass Albert Kultúrház, átadták az Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret, az IKSZT-t, csodaszép iskolai konyha, főtér, bölcsőde és óvoda, 
illetve Egészségcentrum épült, tehát sok olyan dolog, sok olyan fejlesztés, ahol összejöhetnek az emberek, közösségé kovácsolódhat-
nak- mondta elnök úr, aki hozzátette, ez a jubileumi 10. alkalom is egy lehetőség arra, hogy egy újabb település, most éppen Mikepércs 
bemutathassa értékeit, különlegességeit. Lehetőség arra, hogy a települések polgármesterei, vezetői találkozzanak, megbeszéljék az aktu-
alitásokat, egymásnak segítsenek a tervek megvalósításában. A köszöntő gondolatok után A tanú című filmből láthattak egy részletet a 
megjelentek, melynek forgatókönyvírója a mikepércsi származású 
Újhelyi János. Tímár Zoltán beszédében méltatta a dramaturgot 
és munkáját, majd Mikepércs község történelmébe is bepillantást 
nyerhettek a vendégek. Polgármester úr azt is hozzátette, 2010 óta 
látványos fejlődésnek indult nem csak az ország, hanem ez a keleti 
térség is, ahol élünk, egyre több embernek van munkája és a csa-
ládok is jobban élnek. Az elmúlt 15 évben pedig több mint 1500 
fővel nőtt községünk lakosságának létszáma, így már közel 5000-
en laknak Mikepércsen. A szakmai és gasztronómiai esten egy 
Mikepércset bemutató kisfilmet is megtekinthettek a települések 
küldöttségei, mely az elmúlt időszakban a községben végbemenő 
fejlődést mutatta be. Elengedhetetlen része volt az estének a mike-
pércsi csárdás, amit a Hunyadi János Általános Iskola diákjai ad-
tak elő, de fellépett Erdős-Tóth Fruzsina és Tóth Zsolt, valamint a 
Szeredás Népzenei Együttes is. 
      Dienes Zoltán
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Köszönjük az adományokat!

A december az ünnepi készülődéssel, várakozással telt. Igyekeztünk azon lenni, hogy minél szeretetteljesebb hangulat költözzön 
az otthonunkba és a szívünkbe. Sajnos azonban mindig vannak olyan helyzetben lévő családok, akik nem tudnak olyan ünnepet 
megélni, amilyet szeretnének. Legyen szó itt akár anyagi nehézségekről vagy egészségügyi problémákról, amelyek megnehezítik 
a családok mindennapjait is, nemcsak a karácsonyi készülődést.
Önkormányzatunk decemberben többféle módon támogatta a családokat, a gyerekeket, az időseket, kezdeményezett gyűjtéseket, 
és igyekezett boldogabbá tenni mindenki számára az ünnepeket. 

Ajándékainkkal a Kenézy Kórházban

A debreceni Kenézy Gyula Kórház Hospice-Palliatív Terápiás Osztályát lá-
togattuk meg az Önkormányzat ajándékaival, mellyel a betegek és az őket 
gondozó orvosok, ápolók adventi ünnepvárását próbáltuk szebbé tenni. 
Pogácsás Ildikó osztályvezető főnővér köszönettel vette át településünk 
ajándékait és jókívánságait.

Jótékonysági esten

Önkormányzatunk örömmel támogatta az idei jótékonysági estjét az Ifjúsá-
gunkért Közhasznú Egyesületnek, amelyen a sok kisgyermek arcára mosolyt 
csalt a családias hangulatú közös kakaózás, sütizés és a karácsonyi műsor, va-
lamint az ajándékok. Köszönjük az adományozók és az önkéntesek munkáját!

Ételt az Életért – 120 ajándékcsomag Mikepércsen

Az Ételt az Életért Alapítvány az Önkormányzattal közösen 120 
élelmiszercsomagot adott át a mikepércsi családoknak a helyi családsegítő 
munkatársainak segítségével. A csomagokban tartós élelmiszerek és zöld-
ségek voltak. Köszönjük az alapítvány támogatását!

„Veled vagyok” jótékonysági csokigyűjtés

A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány felhívásához csatlakozva 
a polgármesteri hivatalunkban és a bölcsődénkben is lelkesen gyűjtöttük a 
beteg gyermekek számára a csokoládét. Bízunk benne, hogy ajándékunkkal 
és jókívánságainkkal hozzájárulhattunk gyógyulásukhoz. 

Karácsonyi készülődés a Szociális Otthonban

Meglepetés karácsonyi díszekkel és ajándékcsomaggal készültünk a Mike-
pércsi Szociális Otthon lakói és dolgozói számára is. Diós és mákos kaláccsal, 
mandarinnal és szaloncukorral leptük meg őket, melyet az ott lakó idősek 
örömmel fogadtak.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Karácsonyi Kék Vödör akció

A Dorkász Szolgálat Kék Vödör tartósélelmiszer gyűjtéséhez az Önkor-
mányzat is csatlakozott. A gyűjtés során kihelyezett vödrökbe különböző 
tartós élelmiszereket vártunk, pl. liszt, cukor, olaj, száraztészta, konzerv 
stb. Az intézményeinken túl több helyi üzlet is részt vett a megmozdulás-
ban, ami során közel 30 darab vödröt sikerült megtöltenünk élelmiszerek-
kel, és azon túl a segítőkész emberek figyelmével és szeretetével. 
Köszönjük a résztvevő üzletek együttműködését és a támogatók jó szán-
dékát. Az üzletek közül a legtöbb élelmiszer-adomány a ReálPont üzletben 
gyűlt össze. 
Az összegyűlt adományokat a Dorkász Szolgálat osztotta tovább.

A Dorkász Kék Vödör tartósélelmiszer gyűjtésben résztvevő intézmé-
nyeink és üzletek 
Mikepércs Polgármesteri Hivatal - Szociális iroda, Kossuth u. 1.
Wass Albert Közösségi Ház - Petőfi u. 67/a.
Napsugár Bölcsőde - Tisza I. u. 12.
Csodavár Óvoda - Petőfi u. 34. és Tisza I. u. 14.
Mikepércs Hunyadi János Ált. Iskola és AMI - Nagyváradi u. 1.
Katolikus Egyházgyülekezet – Katolikus templom
Dohánybolt - Petőfi u. 66. és Debreceni út 23. (Benzinkút mellett)
Hajdú-Coop - Orosz I. u. 2.
Sugár Csemege - Sugár u. 2/a.
ReálPont üzlet - Rákóczi u. 1/b.
Full Diszkont - Petőfi u. 66.
Rózsás Élelmiszer – Debreceni u. 1. 

Önkormányzati karácsonyi csomag

Településünk minden háztartásához idén is személyesen vittük el Önkor-
mányzatunk karácsonyi csomagját és jókívánságainkat az ünnep előtti hét-
végén. Összesen 1850 darab csomag készült el és került kiosztásra. Nagyon 
sok boldog találkozásban volt részünk a zord időjárás ellenére is.

Az adventi várakozás időszakában mindenki jobban vágyik szeretetet kap-
ni és adni is. Örömmel tölti el az embert, ha segíteni tud szebbé varázsolni 
mások ünnepét vagy egy rövid időre elfeledtetni a gondjait. Bízunk benne, 
hogy ez 2017 karácsonyára várva sikerült az adományozásokban réztvevők 
munkájával és támogatásával, amit az Önkormányzat nevében köszönünk!
            Kiss Sándorné szociális tanácsnok,  Kovács Andrea önkormányzati munkatárs

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Készülődés az óvodai életre

 „Gyengéd átmenet.”

 „Az első évek örökké tartanak!” Sokat használt idézet, mely azt bizonyítja, az első három életév kulcsfontosságú az ember 
fejlődése szempontjából, hiszen minden képesség, amitől emberré válik, ekkor alakul ki. 

A fejlődés leggyakoribb jellemzői a bölcsődés kor végére:

- nagyon sok területen önálló a gyermek: egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik, legfeljebb apró segítséget igényel;
- már nem csak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, hanem szívesen játszik társaival is;
- jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban kialakított szokásokat, szabályokat, az ezekhez való          
alkalmazkodás nem jelent nehézséget számára;
- környezete iránt  nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új tevékenységekben;
- gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel, gyermekkel;
- a gyermekek többsége szobatiszta

2018. január 24-én délután nagyon sok szeretettel fogadtuk a családokat a szülői értekezletünkön. Meghívott vendégünk 
Korpai Beáta, a Csodavár Óvoda vezetője tájékoztatta a szeptemberben óvodai életet kezdő gyermekek szüleit, ismertette a 
pedagógiai programjukat, a gyermekek napirendjét, a felvétel rendjét és a felvétellel kapcsolatos tudnivalókat. Nyílt napokon 
lehetőséget biztosítanak a családoknak, hogy betekintsenek az óvodai életbe. Intézményeink fontosnak tartják, hogy a gyer-
mekek a közösségből közösségbe átmenetet szeretetteljesen éljék meg.

 Programjaink:

- Farsangi mulatságot rendezünk a bölcsődés gyermekek és családtagjaik részére 2018. február 23-án (péntek) délután 16.00 órától.
- Bölcsődébe hívogató! Szeretettel várjuk a leendő bölcsődés gyermekeket és családokat 2018. március 14-én (szerda)  
9.30-tól 10.30-ig és 2018. március 27-én (kedd)  9.30-tól 10.30-ig. Ezeken a napokon betekintést nyerhetnek a bölcsődei élet 
mindennapjaiba. (Váltócipőt kérjük hozzanak magukkal!)
- Húsvétváró délutánt szervezünk 2018. március 23-án (péntek) 16.00 órától bölcsődéseinknek és családjaiknak.
- Felvételi kérelmek kiosztása 2018. április 19-én (csütörtök) 8 órától 17.00 óráig.
- Magyar Bölcsődék Napja 2018. április 21-én. Nevelés-gondozás nélküli nap.
- II. Bölcsődés Gyermekekért Jótékonysági Bál 2018. április 21-én kerül megrendezésre. Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt.

                             Dudás Gyöngyike intézményvezető

INTÉZMÉNYI HÍREK/ BÖLCSŐDE
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Csodavár Óvoda Farsang
„Itt a farsang, áll a bál
Keringőzik a kanál”

A Farsangi Hét 2018. február 05-től 09-ig tartott az óvodáinkban. A Farsang hagyományait felelevenítve, a középső csopor-
tosok „Farsang Kihirdető” kis műsorával nyitottuk meg a hetet, majd csörömpöléssel, Kisze bábbal búcsúztattuk és űztük 
el a telet. Minden nap más–és más programokkal, vidám mókás ügyességi játékokkal, vetélkedőkkel és Bohóc tornával ün-
nepeltünk, volt közös Farsangi Jelmezbál is a Szülőkkel.

Szakmai nyílt napok:

Középső csoportosok nyílt napjai:
2018. február 20-21-én a  Méhecske csoportba várjuk a kedves szülőket.
2018. február 27-28-án a Nyuszi csoportba várjuk a kedves szülőket.

A Nemzeti Ünnepünket 2018. március 14-én ünnepeljük. 
A Napocska nagycsoportos gyerekek ünnepi műsorával ünneplünk mindkét óvodában és az 1848–as emlékműnél.

Óvodanyitogató Nyílt Napok

Kedves Leendő Óvodásaink!
Kedves Édesanyák, Édesapák!

Minden család életében az egyik legszebb, és talán egyike a legfontosabb családi életeseményeknek, amikor a gyermek 
óvodába megy. Akár bölcsődéből, akár családi környezetből lép óvodába a gyermek, az óvodára való ráhangolódás, 
felkészülés nagymértékben meghatározza a boldog és sikeres óvodakezdését. Éppen ezért, ahogyan az elmúlt nevelési 
évben, így az idén is, a többlépcsős „Óvodaismerkedő programunk” részeként, mindkét óvodában „Óvodanyitogató Játszó 
– Nyílt napra” várjuk a kicsiket és a szülőket. A 08.30-tól 11.30-ig tartó program keretében a gyermekek megismerkedhet-
nek az óvoda varázslatos játékkörnyezetével, az óvónénikkel és a dajka nénikkel, mely által reméljük, megalapozódnak és 
kialakulnak az első szeretetkapcsolatok az óvoda és a felnőttek iránt. 
Minden kedves szülőt és gyermeket hívunk és nagy szeretettel várunk mindkét óvodánkba.

Óvodanyitogató Játszó-Nyílt napok:
2018. március 23-án (péntek) Tisza István utcai óvodarész Pillangó csoportba várjuk a kedves szülőket és gyerekeket.

2018. április 06-án (péntek) Petőfi utcai óvodarész Napocska csoportba várjuk a kedves szülőket és gyerekeket.

                                                                                                                                                                                Korpai Beáta óvodavezető

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA



 14.

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
Büszkeségeink

december-január hónapban

„Én azt hiszem, hogy az ember akkor teljesítette a küldetését, ha mindazokat a képességeket, amelyek benne rejtőznek, 
felszínre hozza és átadja a többi embernek. Ehhez nem kell semmiféle különleges tehetség. Sokkal inkább szükség van el-
szántságra és kitartó erőre. Ha az ember a saját egyéniségét hozzáadja az egészhez, ha tesz valamit a köz érdekében, akkor 
nem élt hiába.”
             /Mihály Tamás/

EURO-ENGLISH csapatverseny az EURO Baptista Két 
Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Szakis-
kola szervezésében

Veres Péter megyei vers- és prózamondó verseny a 
Balmazújvárosi Kulturális Központ szervezésében

Különdíj
Tengyel Dániel 
Villás Zoltán
Felkészítő pedagógus: 
Kovácsné Bíró Annamária

II.hely: Kovács Dorottya
III.hely: Gali Máté
Felkészítő pedagógus:
Szarvasné Joó Anikó

Történelmi vetélkedő a Romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szervezésében

III.hely: Balogh Roland, Gali Máté, Juhász Nándor
Felkészítő pedagógus: Szima Gáborné
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
KEDVESSÉG-DÍJASOK

2017

„Nem az a kedvesség, ha megtesszük, amit felebarátunk kér, hanem az, ha örömünket leljük abban, ami másoknak 
kedvére való.”
             /Joseph Joubert/

Alsó tagozat:

1.a Beke Lilla
1.b Rácz Attila
2.a Kovács Réka
2.b Lázár Attila
3.a Pálfi Kitti
4.a Veszelovszki Lili
4.b Hekler Áron

Felső tagozat:

5.a Diószegi Nándor
5.b Besenyei Barbara
6.a Tóth Péter
6.b Tóth Fanni
7.a Tóth Boglárka
8.a Lázár Dorka
8.b Pálóczi Niké

Fejérné Juhász Mónika
intézményvezető



 16.

SPORT
Loki focisuli Mikepércsen

Tavaly novembertől új néven működik tovább a mikepércsi foci suli. Az edzésekre továbbra is várják a focizni vágyó 
fiatalokat. A foglalkozások helyszíne a téli időszakban a Hunyadi János Általános Iskola tornaterme.

Foglalkozások időpontjai: 
Szerda: 17.00-18.00 és 18.00-19.00, 
Péntek: 17.00-18.00 és 18.00-19.00
                    Gombos Imre



 17.

SPORT
MKP Bars eredmények

A hidegebb idő beköszöntével sem lustálkodunk. A heti 5 edzés mellett folyamatosan versenyeken, bemutatókon veszünk részt.
2017.09.17-én a Bocskaikerti Mézfesztiválon átadták az új BeStrong kondiparkot, melynek átadó ünnepségén tartottunk be-
mutatót.
2017.09.30-án a II. Derecskei Street Workout találkozón megrendezésre került versenyen erőnlét kategóriában Balogh Krisz-
tián az I. helyezést érte el.
2017.10.30-án szintén egy BeStrong kondipark került átadásra, ezúttal Sárrétudvariban. Az itt megrendezett átadó ünnepségen 
szintén tartottunk bemutatót.
2018.01.13-án a Debreceni Főnix Csarnokban immár második alkalommal került megrendezésre a Főnixfitt nevű fitness ren-
dezvény, melyen a nap folyamán több alkalommal tartottunk bemutatót. Ezek mellett Kelemen Gergő indult a húzódzkodó 
versenyen, melyen a III. helyezést sikerült elérnie.
A hideg téli napokon is a kondiparkban végezzük az edzéseinket, heti 5 alkalommal. Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt.
                                                                                                                                                                                                                           Szabó Tibor
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KÖSZÖNTÉS
50 éve együtt a Kovács házaspár

“Ötven éve emlékszel kedvesem.  Meghatott szível esküvőre vártunk, lelkünkben lángolt tiszta érzelem, úgy hittük, 
nincs boldogabb pár nálunk.”  Ezekkel a szavakkal is köszönthetné Kovács Ferenc élete párját, Szolnoki Etelkát. Mindig 
megrendítő élmény az olyan, amiből csak egyet tartogat az ember számára a sors. Ezek között az események között is az 
egyik legszebb az aranylakodalom. Ez a nap a házastársak 50 éves együttélésének öröm és hálaünnepe. Feri bácsi és Eta 
néni fél évszázaddal ezelőtt mondta ki a boldogító igent, fogadott örök hűséget egymásnak. Ígéretüket, fogadalmukat meg-
tartották, és 50 éve élnek együtt jóban-rosszban.
A jubiláló házaspárt az Önkormányzat  is emléklappal és ajándékcsokorral köszöntötte e jeles napon. “Mikepércs község 
minden polgárának a nevében nagyon-nagyon sok jó egészséget és boldogságot kívánok. Megköszönjük azt az 50 évet, 
amit itt együtt töltöttek és értünk, mikepércsiekért is dolgoztak. Fogadják szeretettel szerény  ajándékunkat.“-ezekkel a sza-
vakkal köszöntötte Tímár Zoltán polgármester úr a jubiláló házaspárt, akik finom ebéddel és süteményekkel vendégelték 
meg az Önkormányzat küldöttségét.

A beszélgetés során betekintést nyerhettünk a házaspár életútjába. Eta néni elmondta, hogy egy strandon találkoztak 
előszőr. Később már együtt jártak moziba, bálokba és  1967.12. 30-án össze is kötötték életüket.
A szorgos, dolgos, munkával töltött hétköznapok gyorsan peregtek le egymás után. Eta néni konyhán dolgozott szakácsként 
több mint 30 évet. Feri bácsi több munkahelyen is megállta helyét, dolgozott kőművesként, majd a Vízműveknél, később pedig 
vállalkozóként is. 
A házaspárnak  3 lánya született  Etuka, Erika majd Gyöngyike az eltelt évek alatt már 5 unokával is megajándékozták szüleiket. 
Az unokák gyakran látogatják meg őket, amit tudnak, segítenek a hétköznapok során. 
Ez az ünnep a hűség, a kitartás és a szeretet hordozója. Az a nap, melyről sokan álmodozunk és szeretnénk megélni. Sajnos 
egyre kevesebb van belőle. De vajon  mi  lehet a hosszantartó házasságuk titka?  “Alkalmazkodni kell egymáshoz, mert ugye 
nem vagyunk egyformák, minden embernek vannak hibái, nekem is, a férjemnek is, de megbeszéljük a dolgokat és együtt 
haladunk tovább” -vallja a szépkorú házaspár.
Fél évszázad után is együtt ünnepel Feri bácsi és Eta néni. Biztosan eszükbe jutott a hajdani fogadalom, a fess vőlegény, 
a fiatal ara. Egymás szemében látják a leélt éveket, a sok örömet és bánatot. Ennyi év után már elég egy pillantás is, hogy 
megértsék egymást. Tekintetükben szeretet csillog, amikor egymásra néznek. 50 év lezárult, de minden befejezés valami új 
kezdetét jelenti, hiszen lelkük mélyén rejtett kincsek léteznek: szeretik egymást, szeretik a családot, szeretik a békességet, 
szeretik közös életüket.
                 Dienes Zoltán
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KÖSZÖNTÉS
Gyémántlakodalom a Gali házaspárnál 

60. házassági évfordulóját, vagyis gyémántlakodalmát ünnepelte a közelmúltban Albert Irma és Gali Lajos mikepércsi házaspár. 
Ez a szép évforduló adta az alkalmat, hogy az Önkormányzat  küldöttsége Tímár Zoltán polgármester úr vezetésével otthonukban 
keresse fel az idős házaspárt, hogy ajándékkal köszöntsék őket. 
 Tóth Árpád Esti Sugárkoszorú című verséből idézve köszöntötte polgámester úr a jubiláló házaspárt, majd adta át  az 
emléklapot és a gyönyörű virág-és ajándékcsokrot a szépkorúaknak.
 Hatvan év, egymás mellett kitartva, jóban-rosszban! Az élet szép, de olykor rögös országútján egymást segítve, egymás 
kezét soha el nem engedve haladtak. Mindig kiálltak egymás mellett, a szép dolgokra emlékeznek, azokról beszélnek szíveseb-
ben. Mindketten nagycsaládban nőttek fel, boldog, felhőtlen gyermekkoruk volt. “Egy utcában laktunk, de én nem ismertem 
nagyon őt, hiszen én 1941-ben, papa pedig 1933-ban született. Elég nagy volt a korkülönbség köztünk, még gyermek voltam, 
amikor Lajost elvitték katonának, aztán mire leszerelt 2 év múlva, már én is felnőttem.“ - meséli a megismerkedés pillanatát 
Irma néni. 
 “Mikor leszerelés után elmentünk egy bálba, kérdeztem az ismerősőket, hogy  ki ez a kis barnalány? Mondták, hogy nem 
ismered, ott lakik az utca végében. Mikor utoljára láttam, még a porban játszott. Két év az nem olyan hosszú idő, de mint ahogy 
Lajos bácsi is mondja, egy lány az hamar megnő. 1956-ban voltunk egy lakodalomban a testvéremmel, én voltam a vőfély, már 
akkor kinéztem magamnak Irmát. Akkor ismerkedtünk meg közelebbről és 1957-ben össze is kötöttük az életünket.” -elevenítette 
fel emlékeit Lajos bácsi.
 Házasságukból két gyermekük született, Lajos és Éva. Mára pedig 5 unokával és 6 dédunokával bővült a család. Ün-
nepeken, mikor mindenki jelen van, népes család foglal helyet az asztalnál. Az évek során a dolgos hétköznapok gyorsan teltek. 
A szépkorúak  több munkahelyen is megállták helyüket. Irma néni dolgozott palackozóüzemben és a Biogálban is, mindkét 
munkahelyen kiváló dolgozó oklevéllel jutalmazták. Lajos bácsi a MÁV-nál találta meg számításait, ahol több mint 30 évet dol-
gozott. Fénysorompók, váltók és később a vonatok karbantartása volt a feladata. A házaspár szerette azt, amit csinált, szerette a 
munkahelyét, ahol megbecsülték őket és elismerték munkájukat. A gondtalan, boldog  nyugdíjas évek alatt is hasznosan töltik 
az időt. Irma néni csigát készít a hétköznapok során, Lajos bácsi pedig a szőlőtőkéit nevelgeti. 7 évig voltak tagjai a Bazsarózsa 
Népdalkörnek és sok rendezvényre eljutottak az egyesülettel. 
 Az eltelt fél évszázad alatt sok öröm és bánat érte a házaspárt. De mire emlékeznek vissza legszívesebben? Az volt a 
legnagyobb boldogság - válaszolt Irma néni - amikor megszületett a fiam, ezt követően pedig a lányom. Elmondhatom, hogy 
boldogságban éltünk, soha nem veszekedtünk, soha nem szidtuk egymást. Néha kicsit összekaptunk, de nem tartott sokáig. 
Amikor fiatalok voltunk néha olyan jól esett volna veszekedni, de ő otthagyott, egy jó óra múlva pedig mosolyogva jött vissza, 
természetesen utána már együtt nevettünk. 
                          Dienes Zoltán
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SIKEREK
Vezetőt választott a Mikepércsi Őszidő Nyugdíjas 
Egyesület

Budai Imre személyében új vezetője van a Mikepércsi Őszidő Nyugdíjas 
Egysületnek, aki bemutatkozik a Tükör olvasóinak is. 

“Kilencéves koromban Mikepércsre költöztünk és itt fejeztem be az általá-
nos iskolát. Budapesten szereztem meg a kőműves szakmát. Hazakerülve 
építőiparban csoportvezetőként dolgoztam. A honvédség keretein belül hi-
vatásos gépkocsivezető vizsgát tettem. Majd két évet szolgáltam hazámat. 
Hamar kineveztek zászlóalj technikai, valamint ellátó szakaszparancsnok 
helyettesnek. Őrmester és parancsnoki beosztásban szereltem le 1975-ben. 
Ezt követően 37 évet a Debreceni Vízműnél dolgoztam. Öt éve vagyok 
nyugdíjas. 1976-ban házasságra léptem jelenlegi párommal. Egy fiú- és 
egy leánygyermekünk született. Mindkettő diplomával rendelkezik. Két 

gyönyörű unokánk van. Szabadidőmet olvasással, versírással, énekléssel töltöttem, töltöm. Négy éve vagyok a helyi nyug-
díjas klub és a Bazsarózsa Népdalkör tagja. Versírásban megyei első helyezést értem el. Népdalének országos versenyen 
aranyminősítést kaptam. A klubvezetői feladatot azért vállaltam el, mert szeretem az embereket, úgy érzem, képes vagyok 
megfelelni az elvárásoknak. Természetesen a tagok segítségével, pozitív hozzáállásukkal.

A Mikepércsi Őszidő Nyugdíjas Egyesület 1996-ban alakult, jelenleg harminckét tagja van. Anyagi kiadásainkat önfinanszírozás-
sal, önkormányzati támogatással, pályázatok írásával biztosítjuk. Fentiek által elért lehetőséghez mérten alakítjuk ki programjain-
kat,  amely egy háromnapos buszos kirándulást is lehetővé tesz, ami magába foglal múzeum-, vár látogatást és fürdőzést. Közeli 
társklubokkal jó baráti kapcsolatot ápolunk, részt veszünk rendezvényeiken. Fellépésekkel színesítjük a műsort. Tánccal, énekkel, 
színpadi jelenetekkel. Fontosnak tartjuk a helyi szervekkel való szoros együttműködést,  elsősorban az Önkormányzattal. Ünnepi 
alkalmakkor, mint például falunap, főzőverseny, karácsony és hivatalos ünnepségeken aktívan részt veszünk. A megyei verse-
nyeken indulunk, ahol tánc, ének, versírás kategóriában szép eredményeket értünk el. Minden évben megrendezzük az immáron 
hagyománnyá vált Csigacsinálót, amin nagy örömmel vesznek részt a baráti klubok.
Mindez élménydússá teszi a nyugdíjasok mindennapjait. Sokak számára második családot jelenti a klub, hiszen többen már 
egyedül élik életüket. A klubot összetartás, tisztelet, szeretet jellemzi, ahol nincs helye vallási, vagyoni, politikai megkülönböz-
tetésnek. A foglakozáson aktuális témák megbeszélésével, ének, tánc, paródiák tanulásával kellemes hangulatban telik az idő.
A klub nyitott, el kell jönni, és ha tetszik maradni. Mindenkit szeretettel várunk!”

                        Budai Imre klub vezető

Az alkotás gyógyító ereje

A Relaxációs rajz és Selyem mandala festés alkotó kör-
ben, kezdők és nem csak kezdők járnak havi 2 alkalommal 
szombatonként. A relaxációs rajz célja, a rajz és a relaxáció 
együttes hatása által a stresszoldás, és  olyan rajztech-
nikák elsajátítása, amely megkönnyíti a mindennapokban 
felmerülő konfliktushelyzetek által okozott negatív ener-
giák elvezetését. 

Ajánlom mindenkinek, hiszen rendkívüli módon fejleszti a 
finom motorikát.  Egyszerű, könnyen tanulható, ritmikus, 
ismétlődő minták rajzolásával a lélek ellazul és működésbe 

lépnek a pozitív energiák. A Mandala festésnek ugyanaz a célja mint a Relaxációs rajznak, kiegészítve a selyemfestés technika el-
sajátításával.  Ha mindezt tudatosan tesszük, akkor megteremthetjük belső rendünket, minden a helyére kerül erőfeszítés nélkül.  
Emellett a különböző képzőművészeti technikák gyakorlását is kedvelik a jelentkezők, mint például a linó metszést, akrill festést, 
kaligráfiát. 
                  

  Nagy Ildikó Gabriella képzőművész
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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: 7.00-19.00, munkaszüneti napokon: 8.00-19.00.

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

Szülői kezdeményezésre  és szervezésben a  Baba-Mama Klub minden 
héten kedden 16.00–18.00–ig  várja a kicsiket és szüleiket a Wass Albert 
Közösségi Házban.

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:  
február 17., farsangi mulatság.

Képzőművészeti Alkotókör Mikepércsen Nagy Ildikó Gabriella 
képzőművész közreműködésével. 
A következő foglalkozás időpontja: 
március 3. (szombat) 10.00 óra

KÖZÖSSÉGI HÁZ/KULTÚRHÁZ

 
A Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár 
(4271 Mikepércs, Óvoda u. 4. sz.) 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)

2018. január 23-án könyvtárunk belső tere megújult, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 
Központi Szolgáltató Rendszerének köszönhetően új kölcsönző pulttal gazdagodtunk. 
Ezáltal az újonnan érkezett könyveket és a csereletéti állományt átláthatóbb formában 
tudjuk olvasóink elé tárni.
Minden kedves olvasót szeretettel várunk!

2018.02.13-án 15.00-kor farsangi hagyományok, farsangi népszokások címmel tartunk 
előadást a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola napközis cso-
portjai számára.

Tahóczki Sándorné Pirike legkedvesebb munkái voltak láthatóak a Közös-
ségi Házban december hónap folyamán. Nagyon szorgalmas aktív tagja a 
Hímzőkörnek.



 22.

VÁLLALKOZÁSOK
Bemutatkozik a Kemence Zug

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 bemutatkozás-
ra. A vállalkozók, vállalkozások kiválasztása önkéntes jelent-
kezés, illetve a szerkesztőség általi kiválasztás útján történik, 
ezért várjuk a szerkesztőséghez benyújtott rövid leírásokat és a 
tevékenységet illusztráló fotókat. Célunk a mikepércsi vállalkozá-
sok 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 Kemence Zug mutatkozik be.

2012-ben indultunk, azzal a célkitűzéssel, hogy adalékmentesen, ter-
mészetesen és hagyományos technikával készüljenek termékeink.

Jó szívvel ajánlom mindazok figyelmébe, akik számára fontos az egész-
séges táplálkozás és az asztalra kerülő mindennapi kenyér minősége.
Kistermelői házi kenyerek, péksütemények, sütemények készülnek 
nálunk.
Hagyományainkat őrizve, fateknőben, kézzel dagasztva, kovász vagy 
élesztő hozzáadásával készülnek termékeink, kenyereinket fatüzelésű 
kemencében sütjük ki.
A teljes kiőrlésű saját tönkölybúzát házimalmunkban őröljük le, friss 
kenyérlisztet használunk alapanyagként. 2014-ben minőségi termék-
díjat kaptunk.
A kiváló házi alapanyagokkal készült sütemények egészségesek és fi-
nomak, múltat idézők. A házi zsír, vaj, tejföl, túró, lekvár mindegyike 
adalékmentes és természetes.
Termékeinket Debrecenben értékesítjük és szívesen fogadunk falusi 
vendégasztalra bejelentkezőket is, akik megtekinthetik vaskályha 
gyűjteményünket.

Ahol megtalál bennünket és termékeinket:
Keddenként: SZATYOR termelői piac Újkerti Közösségi Ház (Jerikó 
u. 17-19.) 16:30 - 18:00 között
Szerdánként: SZATYOR termelői piac Vasutas Művelődési Ház 
(Faraktár u. 67.) 16:30 - 18:00 között
Csütörtökönként: SZATYOR termelői piac Homokkerti Közösségi 
Ház (Szabó Kálmán u. 68.) 17:00 - 18:00 között
Péntekenként: SZATYOR termelői piac Csapókerti Közösségi Ház 
(Süveg u. 3.) 16:00 - 17:00 között

Cím: 4271 Mikepércs, Orosz István u. 11.

Telefonszámok: Vezetékes: 06 (52) 398-372, Mobil: 06 (30) 572-8252,
06 (30) 725-0348, 06 (20) 327-3138, 06 (70) 665-2328
E-mail: vigvariedit@freemail.hu, berta68@gmail.hu
Facebook: Kemence Zug (https://www.facebook.com/kemence.zug)
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KERES-KÍNÁL

Mikepércsi Tükör . kulturális és közéleti lap . Kiadja: Mikepércs Község Önkormányzata . 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1., tel.: (52) 398-111,
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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. 

Tündi Kozmetika & Szolárium

Mikepércs, Nánássy József u. 18. (az 
új óvodánál)
Tel: 06-30/366-25-09
Kövess a Facebookon: 
Vighné Albert Tünde, kozmetikus
Szeretettel várom minden kedves régi 
és új vendégemet!
Szolgáltatásaim:
- kozmetikai kezelés
- 3-4-5D műszempilla
- professzionális smink
- smink és szépségápolási 
tanácsadás
- álló szolárium
Nyitva tartás: keddtől  szombatig csak 
bejelentkezés alapján
Zárva: Vasárnap-Hétfő

Mikepércs Debrecen felőli részen 2 szobás, 
nagy konyhás, központi fűtéses, rendezett 
lakás, 850 m2 telken, jól jövedelmező 
gyümölcsössel eladó vagy debreceni 
bérházra cserélhető, megegyezés alapján. 
Ugyanitt, nagy méretű középszőnyeg eladó. 
Tel: 52/881-502 vagy 06-30/429-6880.

Régiség, hagyaték felvásárlás. Bútor, 
szerszám, használati eszközök, teknők, 
bádog teknők, mindent, ami önnek út-
ban van. Tel: 06-30/725-0348

Tapasztalt helyi szakember energiatanú-
sítvány készítését vállalja rövid határidőre, 
olcsón.  Tel.: 30/ 429- 9064

Munkanélküli fiatal eladót felveszek. 
Érdeklődni: 06-70/459-1821

Háztartási és ipari varrógépek javí-
tását vállalom garanciával. Ingyenes 
hibamegállapítás és árajánlat! Szer-
vizelt táskavarrógépek folyamatosan 
kaphatók. Érdeklődni: Dandé István, 
Mikepércs, Dózsa György utca 18. Tel.: 
06-52/387-384 vagy 06-20/929-2710

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

Erika vegyesbolt
Mikepércs, Erdő u. 18. szám alatt

várja kedves vásárlóit sok
akcióval, kedvezményekkel februárban is.

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




