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KÖSZÖNTŐ

A Mikepércsi Tükör nyári száma mindig különösen 
kedves a szerkesztőség számára, hiszen ebben számolha-
tunk be az óvodások ballagásáról, készülünk a jól megér-
demelt vakációra, bemutatjuk a táborozási lehetőségeket, 
gondoskodunk a gyerekek nyári étkeztetéséről, és ter-
mészetesen lázasan készülünk a soron következő Mike-
pércsi Nyári Fesztiválra is. A programok véglegesítése 
pár napja még zajlott, de a lapzártára összeállt egy min-
den tekintetben színes fesztivál program, amelyből nem 
maradhatott ki a Falunap, a nagyon kedvelt főzős nap, 
valamint a már hagyománnyá vált előkarneváli nap sem, 
amely Debrecennel együttműködve formálódik, és még 
számunkra is meglepetés, hogy idén milyen külföldi cso-
portok fognak ellátogatni hozzánk augusztus huszadika 
előtt. Természetesen idén sem maradunk mozgás nélkül, 
erről gondoskodik a nyárzáró Sport nap a Kosár Dzsem-
borival, valamint a Pedáltaposó Kupával. A két esemény 
partnerségében szerveződik, az előbbi a Mikepércsi KSE, 
az utóbbi a Hunyadi Általános Iskola és AMI rendezé-
sében. Reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk és 
minden egyes alkalommal kellemes körülmények között 
élvezhetjük a programokat. Amennyiben rosszra fordul 
az időjárás, vagy egyéb, nem várt esemény következik be, 
a községi Facebook oldal, valamint a mikepercs.hu oldal 
adják a leggyorsabb kommunikációs lehetőséget arra, 
hogy tájékoztatót tegyünk közzé, ezért a fesztivál 
napok előtt és alatt érdemes figyelni az oldalainkat. 
Minden korosztálynak próbálunk tartalmas szóra-
kozást nyújtani, koncertekkel, színházi előadásokkal. 
Természetesen nem maradhatnak ki az ingyenes, 
gyerekeknek szóló játékok, programok sem. Minden 
évben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a helyi 
csoportok, intézmények, egyesületek, körök és klubok 
megmutathassák magukat, tehetségüket a nagyközön-
ség előtt. Így lesz ez ebben az évben is. Sőt, ismét 
nálunk vendégeskedik majd a testvértelepülésünk 
egyik kórusa is, akik újra koncerttel örvendeztetnek 
meg bennünket.

Várunk tehát mindenkit a Főtérre, fesztiválozzunk együtt 
ebben az évben is! Augusztusban vár a Mikepércsi Főtér, 
vár a Mikepércsi Nyári Fesztivál!

Minden kedves Olvasónknak kellemes pihenést, tartal-
mas nyarat kívánok a Szerkesztőség és az Önkormányzat 
nevében!

     Tímár Zoltán
                   polgármester 
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Mikepércs „túl biztonságos” település

A Hajdú-Bihar megyei közgyűlés 2018 áprilisi ülésén a fő téma a megyei közbiztonságról szóló rendőrségi jelentés 
volt, a 2017-es esztendőre vonatkozóan. Erről Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, megyei főkapitány, majd 
a Hajdú-Bihar megyei rendőrség munkájáról Dr. Halmosi Zsolt, országos rendőrfőkapitány-helyettes beszélt – a 
legjobbak között említve megyénket.

Tímár Zoltán, Mikepércs polgármestere hozzászólásában a megyei rendőrség méltatása mellett arra utalt, hogy sok 
esetben a statisztikai adatok szépen mutatnak, de a valóságot kevésbé fedik, ám ebben az esetben ténylegesen lehet 
a helyi közbiztonság javulásáról beszélni, amire saját települése is jó példa. Hiszen Mikepércsen – mondhatjuk – túl 
jó a közbiztonság, ami miatt nem telepítettek eddig térfigyelő kamerákat - sok más település ugyanis erre jobban 
rászorult, így elsődlegesen azokat támogatták ilyen irányú fejlesztések terén. 2012-ben, amikor Dr. Gyurosovics 
József r. dandártábornok átvette megyei rendőrfőkapitányi hivatalát, az első közbiztonsági fórumot Mikepércsen 
tartották, ekkor adta át az új főkapitány a körzeti megbízotti irodát is a településen, ahol 2 körzeti megbízott és – a 
későbbi tapasztalatok alapján jól bevált – 4 lovasrendőr teljesít szolgálatot. A térfigyelő kamerarendszerről persze 
nem mondott le Mikepércs, csak éppen a fenti kiváló közbiztonsági mutatóknak hála, önerőből kell majd a szük-
séges forrást előteremteni ehhez. A rendszer teljes kiépítése fokozatosan történik majd, az első kamerákat azonban 
már 2018-ban üzembe helyezik Mikepércs területén - tudtuk meg Tímár Zoltántól.

Mikepércs is díjazta rendőreit

A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés ülése utáni napon, április 21-én, szombaton a Rendőrség Napja alkalmából a 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság ünnepi állománygyűlésén díjakat adtak át számos dolgozónak, akik a 
rendvédelemben tevékenykednek. Köztük voltak polgári személyek és az állomány tagjai, vagyis hivatásos rendőrök 
is.  A helyszín ismét a debreceni megyeháza Árpád terme volt. 

Mikepércs polgármestere, Tímár Zoltán összesen 9 személynek adott át díjat, köztük a 2012 óta hivatalát 
közmegelégedésre betöltő Dr. Gyurosovics József megyei rendőrfőkapitánynak is. Az ünnepségen egyébként több 
település polgármestere díjazta, jutalmazta a közrend megóvása érdekében sokat tevő kollégáit, emellett maga a 
rendőrség is elismerte saját munkatársai áldozatvállaló szolgálatát. Díjazásban részesültek: Dr. Gyurosovics József r. 
dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,  címzetes egyetemi docens, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  vezetője; Dr. Tóth 
Ferenc r. alezredes, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság vezetője; Tollas Vince r. alezredes, a Hosszúpályi Rendőrőrs őrsparancsnoka; 
Tóth János rendőr főtörzsőrmester;  Nemes Attila rendőr főtörzsőrmester;  Varga László címzetes rendőr törzszászlós; Palercsik Sán-
dor címzetes rendőr főtörzsőrmester; Karácsony Mária címzetes rendőr főtörzsőrmester, Cseke István címzetes rendőr főtörzszászlós.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke Dr. Uzonyi Attila r. ezredesnek, a Debreceni Főkapitányság 
vezetőjének emlékérmet adományozott a közbiztonságért végzett munkájáért. 
                                                                                                                
                       Koppányi Szabolcs

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Idén sem marad el a szünidei gyermekétkeztetés 

Az Önkormányzat minden 5 hónapos  és  25 év  közötti  gyer-
mek, illetve fiatal felnőtt számára étkezési lehetőséget bizto-
sít napi egyszeri meleg étel igénybevételének lehetőségével  
az iskolai szünetek idejére és ezen időtartamokra eső 
bölcsődei és óvodai zárva tartási napokon  2018. június 18-
tól 2018. augusztus 31-ig terjedő időszakban. 

Az étel előállítása az Önkormányzat Konyháján történik, 
jó minőségű, helyben az Önkormányzat által termelt, és 
helyi, illetve környékbeli  őstermelőktől vásárolt meg-
bízható alapanyagok felhasználásával.
A hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
részére a gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelően 
ingyen biztosítjuk az étkezést.
Azonban nem feledkezünk meg azokról a gyermekekről sem, akik a törvényi előírások szerint nem jogosultak az ingyenes étkezésre. 
Számukra önköltség alatti, minimális térítés ellenében biztosítjuk az étkezés lehetőségét. Az ingyenes étkezésre nem jogosult, de rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek napi 172 Ft-os áron étkezhet.   Az ingyenes étkezésre nem jogosult, és rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben sem részesülő gyermek napi 344 Ft-os áron veheti igénybe az étkezést.   

Az étkezési lehetőség nagy segítséget jelent azokban a családokban, ahol a szülők dolgoznak, és a gyermek étkezését más mó-
don nem tudják megoldani.

Az étkezés igényléséről szóló részletes tájékoztatót az Önkormányzat hamarosan minden háztartásba eljuttatja. 
                                                                         Székely Erika 

Három héten keresztül várja az Önkormányzat által szervezett nyári tábor a mikepércsi gyermekeket

Az Önkormányzat immáron hetedik alkalommal rendez nyári tábort a 6-11 éves korú gyermekek részére. A táborban a gyerme-
kek kortársaik között, felnőtt felügyelet mellett, hasznosan tölthetik el szabadidejüket. Az Önkormányzat a táborral elsősorban 
olyan családok számára szeretne segítséget nyújtani, ahol a szülők munkahelyük miatt nem tudják megoldani iskolás korú gyer-
mekük napközbeni felügyeletét.
A tábor idén három héten keresztül, a korábbi évekhez hasonlóan 
heti turnusokban kerül megszervezésre, hétfőtől péntekig, 7.30 
-tól 16.30-ig terjedő időtartamban.
A gyermekeket minden héten színes, változatos programok várják, 
amelyek között a kézműves és sportfoglalkozások mellett minden 
héten egy debreceni kirándulásra is sor kerül. 
Az Önkormányzat a tábor ideje alatt, napi háromszori ingyenes 
étkezést biztosít a gyermekek részére.

A tábor tervezett időpontjai:
1. 2018. 07. 23. (hétfő) – 2018. 07. 27. (péntek)
2. 2018. 07. 30. (hétfő) – 2018. 08. 03. (péntek)
3. 2018. 08. 06. (hétfő) – 2018. 08. 10. (péntek)

A tábor részvételi díja: 6.500.-ft/fő/hét, mely ár tartalmazza a programok-
hoz kapcsolódó összes költséget. A tábor idén is az Óvoda u. 4. sz. alatt 
kerül megszervezésre.

A táborral kapcsolatos részletes tájékoztató, valamint a jelentkezési lap hamarosan minden érintett család részére eljuttatásra 
kerül. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot legkésőbb 2018. június 30. napjáig szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalba visszajut-
tatni! 
További információ kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban Nagyné Nagy Zita, illetve Hentes Kornélia családgon-
dozóknál (Mikepércs, Kossuth u. 1.), illetve az 52/398-111-es telefonszámon.

                                                                                                                                                      Nagyné Nagy Zita
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Folytatódnak a járdaépítések 2018-ban is!

Önkormányzatunk idén is folytatja a 2014-ben megkezdett járdaépítési programját, amelynek keretében az elmúlt években 
mintegy 3752 folyóméter járda került megépítésre. 
A járdaépítés jellemzően jelentős mértékű földmunkával és a járda nyomvonalába eső növényzet eltávolításával jár, amelyet a 
helyben lakó polgárokkal egyeztetve hajtunk végre. A munkálatokkal összefüggésben felmerülő esetleges forgalomkorlátozá-
sokkal kapcsolatos kellemetlenségek miatt szíves türelmüket kérjük. 
Reményeink szerint ezen beruházás is hozzájárul ahhoz, hogy a Mikepércsi Polgárok minél magasabb színvonalú lakókörnyezet-
ben töltsék mindennapjaikat. 
                                     

Új közösségi tér Mikepércsen!

A Főtér szomszédságában új közösségi épülettel gazdagodik településünk.

A Damjanich utca elején már befejezéshez közeledik azon „közösségi bemutató tér” építése, amely egy olyan hiánypótló épülettel 
gazdagítja Főterünk környezetét, amely esztétikájában is megragadja a járókelők figyelmét. 
Szándékaink szerint az épület számos kiegészítő közösségi funkcióval is bírni fog, így többek között itt kerülhetnek majd 
bemutatásra és árusításra az Önkormányzatunk által közfoglalkoztatásban előállított termények és termékek, illetve a helyi 
kistermelők által megtermelt portékák, továbbá a későbbiekben itt kap majd helyet Mikepércs közösségi kemencéje. 

Reméljük, hogy községünk Polgárai örömüket lelik majd az épület minden funkciójában, amely várhatóan tovább növeli majd 
településünk vonzerejét.

Karácsony Antal alpolgármester

Karácsony Antal alpolgármester
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Kérjük a Tisztelt Mikepércsi Polgárokat, 
hogy a nyári időszakban fordítsanak foko-
zott figyelmet a házaik előtti zöldterületek 
kaszálására, valamint a használatukban 
lévő földterületek parlagfű mentesítésére!

Amint arról már több alkalommal beszámoltunk, a 
közfoglalkoztatás volumenének csökkenése miatt, az 
Önkormányzatnak nincs kapacitása a telkek előtti sza-
kaszok fűkaszálására.

A tiszta és rendezett településkép megőrzése és fenntartása 
valamennyi Mikepércsen élő érdeke és egyben kötelezett-
sége. A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-
EüM együttes rendelet, valamint az önkormányzat közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 16/2017.  (IX.29.) 
számú KT. rendelete értelmében az ingatlantulajdonos köteles elvégezni a saját telken belüli és a telek előtti közterületen, 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 rendelet előírásai értelmében a kötelezettségek elmulasztójával vagy a tilalmak megszegőjével szemben a jegyző által 
lefolytatott eljárás keretében 50.000-Ft-ig terjedő 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 „Önkormány-
zati Rendeletek” fülre kattintva a település kiválasztását követően megtekinthető.

A telkek előtti közterületek karbantartása mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a földhasználókat terhelő parlagfű 
mentesítési kötelezettségre is: 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény előírásai alapján, a földhasználó köteles 
minden év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ennek értelmében a földhasználót terhelő 
kötelezettség kettős: a parlagfű virágzásának megakadályozása és ennek a preventív magatartásának a – vegetációs 
időszak alatti – folyamatos biztosítása.

A kötelezettség teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálják a hatóságok. A helyszíni ellenőrzést hivatalból 
vagy bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végzi. Az ingatlanügyi hatóság 
hivatalból végez helyszíni ellenőrzést a parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve a tevékenységével összefüggésben 
szerzett információi alapján a parlagfűvel fertőzött területeken. 

A parlagfű mentesítési kötelezettség megsértőjével szemben 
növényvédelmi bírság kerül kiszabásra. A jogszabály értel-
mében a növényvédelmi bírság legmagasabb összege százöt-
venmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint.

Tisztelettel kérem a kedves Polgárokat az előírások betar-
tására!

         
                                                                            dr. Vántus Tamás jegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Szelektív hulladékgyűjtési időpontok

2017. áprilisa óta működik településünkön a műanyag, papír és fémhulladékok háztól történő szelektív gyűjtése, 
amely havonta egy alkalommal, előre meghatározott időpontban történik. A tapasztalatok szerint a szolgáltatás 
egyre népszerűbb, hónapról hónapra egyre több zsákot helyeznek ki a mikepércsi családok. 

A szolgáltatás igénybevétele kapcsán ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a szolgáltató csak azon szelektív hulladékot 
gyűjti össze, amely a kijelölt napon, reggel 6 óra előtt kihelyezésre kerül. A gyűjtésből kimaradt, később kihelyezett 
zsákokat a tulajdonos köteles visszavinni az ingatlanára, ugyanis pótbegyűjtést a szolgáltató nem biztosít. Az el nem vitt 
hulladékot a soron következő hónapban megjelölt gyűjtési napon a szolgáltató elszállítja.

A szelektív hulladék gyűjtése főszabály szerint minden hónap utolsó hétfő és kedd napjain történik, azzal hogy a zsákok 
begyűjtése igazodik a kommunálishoz, tehát azon utcákban, ahol hétfőn van az ürítési nap, ott a szelektív elszállítás is 
hétfőn lesz, ahol kedden, ott kedden kerül sor a szelektív zsákok elvitelére.

Fentiek alapján, az év hátralévő részében a szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 
az alábbiak szerint alakulnak:

június 25-26.
július 30-31.

augusztus 27-28.
szeptember 24-25.

október 29-30.
november 26-27.

valamint december 24-25.  

dr. Vántus Tamás jegyző
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Megnyílt az online időpontfoglalás lehetősége a Polgármesteri Hivatalban

Az Önkormányzat megújult honlapján a kiemelt linkek között,  a 
smart önkormányzat menüpontban érhető el az időpontfoglalás 
funkció, amelynek segítségével a Polgármesteri Hivatal ügyfelei im-
már előre egyeztetett időpontban intézhetik ügyeiket. A funkció 
használata egyszerű, néhány adat megadását követően az ügyfél e-
mail visszaigazolást kap a lefoglalt időpontról. 

Az online időpontfoglalás funkció nagyobb szabadságot ad az ügy-
feleknek, egyrészt bármikor megtekinthetik az elérhető időpontokat, 
másrészt a nap bármely részén foglalhatnak le időpontot anélkül, hogy 

személyesen keresnék fel a hivatalt, vagy akár telefonhívást kellene intézniük. Az időpontfoglalással várhatóan csökken 
a várakozási idő, és ezáltal felgyorsul az ügyintézés.                   
                  Vida Gáborné aljegyző

Mikepércs az Időképen

Az Önkormányzat által telepített kamera segítségével már Mikepércs is látható az Időképen, így lehetőségünk nyílik az internet 
segítségével tájékozódni a település időjárásáról, ugyanakkor a Főtéren zajló programokba is betekintést nyerhetünk a kamera 
közvetítésével.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pünkösdi kirándulás Kis-
galambfalvára

Pünkösdre Önkormányzatunk a Kis-
galambfalvi Református Gyülekezet 
meghívására kirándulást szervezett 
Kisgalambfalvára és a Csíksomlyói 
búcsúba.
Pénteken induláskor elhatároztuk, 
hogy a hosszú utazást érdekesebbé 
tesszük, így nem a megszokott út-
vonalon Kolozsvár felé, hanem az 
Erdélyi-szigethegységen átvágva, az 
Aranyos völgyén át vezetett az utunk, 
majd megpihentünk Torockón ahol a 
mondás szerint kétszer kel fel a nap. 
Azután utunkat a két híres szász váro-
son, Medgyesen és Segesváron keresz-
tül folytattuk, így késő este érkeztünk 

meg Kisgalambfalvára, ahol már nagyon vártak minket a finom vacsorával.
Szombaton a híres Csíksomlyói búcsúba zarándokoltunk el, ahol több százezer emberrel együtt ünnepeltünk. Bár a legtöbben 
reformátusok voltunk a csapatban, nagyon felemelő élmény volt a sok boldog arcú zarándok között hallgatni a szentmisét. Persze 
szokás szerint a Somlyó hegy is megkönnyezte a búcsút, így a mise végére eleredt az eső, de ez egyáltalán nem szegte kedvünket.
Vasárnap a gyönyörű Kisgalambalvi református templomban istentiszteleten vettünk részt és ki-ki szándéka szerint úrvacsorát 
is vehetett. A délutánt Kisgalambfalva bejárásával és megismerésével töltöttük, majd este rablóhúst sütögetve készítettük el a 
vacsoránkat, és a jóízű beszélgetés és borozgatás vendéglátóinkkal észrevétlenül közös nótázásba csapott át.
Hétfőn vendéglátóink szabadtéri istentiszteletet és majálist szerveztek a Farkasnyárs elnevezésű Kisgalambfalvi magaslaton, 
ahonnan gyönyörű panoráma tárult a szemünk elé. Mivel azonban nem csak szóval él az ember,  vendéglátóink a hely-
színen juhtúrós puliszkát készíttetek nekünk, mi pedig, hogy adósok ne maradjunk, itthonról vitt alapanyagokból egy jófajta 
mikepércsi slambucot főztünk, és büszkén írhatjuk le, hogy bár a székelyek nemigen ismerték a slambucot, nagyon jóízűen 
fogyasztották el a porciójukat. Ezután természetesen nem maradhattak el jellegzetes erdélyi húsételek, úgymint a miccs és a 
flekken sem.
Olyan jól érezte magát mindenki, hogy az eltöltött napok szinte elröpültek mint egy pillanat, így kedden kicsit szomorkásan, 
de élményekkel feltöltődve indultunk Farkaslaka és Korond érintésével haza. 
                                  Karácsony Antal alpolgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Önkormányzati gyermeknap

Miért jó gyermeknek lenni? Erre a kérdésre nehéz választ adni, 
mert nagyon sok minden jut az eszünkbe. Elég volt csak körül-
nézni a már hagyománnyá vált mikepércsi gyermeknapon. Talán 
az okozta a legnagyobb fejtörést, hogy melyik programot válasszuk.

Május 26-án a főtér és a környező utcák hatalmas játszótérré 
alakultak a gyermekek számára. A programok a MintaPinty 
Zenekar interaktív koncertjével kezdődtek, akik nem csak a 
gyermekek, hanem a felnőttek arcára is mosolyt csaltak.

A koncert után a játéké volt a főszerep. A Napsugár Bölcsőde 
kisgyermeknevelői, valamint a Csodavár Óvoda óvodapedagó-
gusai kézműves foglalkozással várták a gyermekeket. Hutkai Gré-
tánál a gyöngyfűzés alapjait sajátították el, de akár bőr karkötőt, 
kulcstartót is készíthettek az arra látogatók.
Idén is az egyik legkeresettebb tevékenység volt az arcfestés, a 
csillámtetoválás és a hennafestés. Az arcfestők fürge kezei alól 
szinte percenként bújtak ki a királylányok, tigrisek, oroszlánok 
és szebbnél szebb figurák.  A Kedvcsinálók Társulata először 
látogatott Mikepércsre, hogy közelebb hozza a gyermekekhez 
a cirkusz varázslatos világát. Gyermekek és felnőttek egyaránt 
elsajátították a zsonglőrködés tudományának alapjait. Megis-
merkedtek az artista gólyalábbal, a kötéltánccal, a bűvész pedig 
a mágia világába invitálta az érdeklődőket, hogy különböző tit-
kokat, trükköket tanuljanak.

A Szafari Játékpark óriáscsúszdájánál, valamint, a Coop felaján-
lásában, az ugrálóváraknál mindig kígyózó sor állt.
Újdonságnak számított a Kossuth utca egy részét elfoglaló elektro-
mos járgányok használata. Az elektomos autók, motorok és qua-
dok eredeti licensz alapján gyártott, eredeti márkák kicsinyített, 
élethű változatai voltak, melyekkel a gyermekek átélhették a vezetés 
élményét.
Nagy érdeklődés övezte a rendőrségi autók és motorok bemu-
tatóját. A gyermekek felültek, kipróbálták a járműveket. Aztán 
megtekintették a rendőrségi kutyás bemutatót is.
Idén első alkalommal ügyességi kincskereső játékra invi-
táltuk a gyermekeket. A játékra való regisztrálást követően 
a játékosok kaptak egy pecsétgyűjtő kártyát és egy térké-
pet, ami alapján eljutottak az 5 állomásra. Az állomásokon 
kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok várták a játékoso-
kat egy-egy ügyességi feladattal és sok kacagással. Aki telje-
sítette a feladatot, egy pecséttel gazdagodott. Öt pecsét után 
56 játékosból 56 vehette át nyereményét.

A mikepércsi gyermeknapra látogattak az Ételt az Életért Közhasznú 
Alapítvány önkéntesei, akik 200 adag kakaós, narancsos halavát 
(indiai édességet) és limonádét osztottak ki településünkön, vala-
mint csillámtetoválással készültek a kicsiknek.
A mikepércsi gyermeknap egyben családi nap is, hiszen jó alka-
lom arra, hogy együtt szórakozzunk szeretteinkkel. Reméljük, 
hogy programjainkon mindenki megtalálta a számára legked-
vesebbet. Mikepércs Önkormányzata egy élményekben gazdag, 
programokkal és kacagással teli délutánt teremtett gyerme-
keinknek, hogy érezzék: Mikepércsen gyermeknek lenni jó!

                                                                                      Erdős-Tóth Fruzsina
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Bölcsőde Bál

2018. április 21-én rendeztük meg a Mikepércsi Bölcsőde II. Jótékonysági Bálját, a nagy érdeklődésre való tekintettel a 
belépőjegyek rövid időn belül elfogytak. A Bölcsődék Napjához igazítottuk az időpontját. Varga János bölcsődés gyerme-
künk apukája vállalta, hogy  konferansziéként részt vesz a rendezvényünkön. 

Tímár Zoltán Polgármester Úr beszédében megköszönte a bölcsődei dolgozók szeretetteljes munkáját, emléklap és 
virágcsokor kíséretében. Nagy izgalommal és örömteli szeretettel készültünk a bál estéjére. Az óvodások színvonalas 
műsorral lepték meg a közönséget. A kisgyermeknevelők a szülőkkel együtt lelkesen készültek a tánccal, amely tavaly is 
nagy meglepetést okozott a vendégeknek.  

A Valcer táncstúdió ifjú táncos párja nyitotta meg a báli forgatagot. A finomabbnál-finomabb sülteket és köreteket, amit a 
Mikepércsi  Étkező Konyha dolgozói készítettek, mindenki örömmel fogadta. Vacsora után megkóstolhatták a házi készítésű 
sós- és édes süteményeket, melyeket a szülők ajánlottak fel. Kedves meglepetésként és felajánlásként ért bennünket a három 
darab napocskát ábrázoló torta. Az este vidám, kellemes hangulatáról a Zeusz Együttes gondoskodott, hajnalig roptuk a 
táncot. Mosolyt és jókedvet csaltunk mindenki arcára a különlegesebbnél-különlegesebb tombola nyereményekkel.

Szeretnénk köszönetet mondani minden kedves résztvevőnek és támogatónak. Jövőre találkozunk!

 „A legszebb női hivatás a gondozónői munka, hisz éveken,
évtizedeken át, hittel, szeretettel, nagy türelemmel 
és szakmai felkészültséggel gondozzák-nevelik a kisgyermekeket.”
/Dr. Kardos Andor/

INTÉZMÉNYI HÍREK/ BÖLCSŐDE
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ BÖLCSŐDE
Anyák napja a bölcsődében

2018. május 11-én délután köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. Könny csordult végig az édesanyák arcán, mikor meghal-
lották énekelni az „Orgona ága” című dalt a gyermekeik előadásában. Örömmel fogadták saját készítésű kis ajándékukat.

Gyermeknap

Intézményünk igyekezett úgy összehangolni a délutáni programot a családokkal, hogy minél többen részt tudjanak venni a gyermek-
napon. Családi délutánunkon volt arcfestés, ugrálóvár, vonatozás, zene, tánc, vidám hangulat, jókedv. A gyerekek felszabadultan, öröm-
mel vettek részt a programokon.  A Debreceni Mentőállomásról érkezett hozzánk egy mentőautó, amit a gyermekek és szülők együtt 
néztek meg.

 

2018. július 18-án, 17.00 órától várjuk a leendő bölcsődés gyermekek szüleit az első szülői értekezletünkre.

2018. július 20-án, 16.00 órától búcsúznak az óvodába menő gyermekek a bölcsődétől.

 A bölcsőde nyári zárása 2018. július 23-tól - 2018. augusztus 05-ig tart.

Nyitás: 2018.  augusztus 6-án. Szeretettel várjuk a gyermekeket!                                                              

Jó pihenést kívánnak a bölcsőde dolgozói!

                                                                                            Dudás Gyöngyike intézményvezető
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA
Gyermek hét- Családi Juniális

Gyermeknek lenni a legjobb jó,
Gyermek szívű felnőttnek maradni: ajándék.
Óvodánkban 2018. május 21. és 25. között valósult meg a gyermekek által várva várt és az egyik legkedvesebb óvo-
dai programhetünk, a Gyermek-hét, mely mindig a jókedv, a móka, és az önfeledt játékok ideje. Hétfőn Sanyi bohóc 
köszöntötte a gyermeknap alkalmából a gyerekeket. Tréfás vidámsága, zenés műsora mosolyt varázsolt minden gyermek 
arcára.
A nagy gyermeknapi Ovi-futam és a kedves apró meglepetések után bizony jól esett az egyik legfinomabb nyári cse-
mege, a fagylaltozás. 
A Csodakutya Alapítvány bemutatója, a homokvárépítés és a színes, képzeletet röptető aszfaltrajzolás minden napra 
izgalmas kalandokat jelentett.
A Gyermek-hét záró programjaként pénteken Családi Juniálisra hívtuk minden kedves családunkat. Hiszen min-
den gyermek számára az egyik legnagyobb ajándék lehet, ha anyával, apával, testvérekkel, nagyikákkal, a családdal 
együtt lehetnek, és azt tehetik, amit minden gyermek a világon a legjobban szeret: együtt játszhatnak, szórakozhatnak, 
nevethetnek.
2018. a Család Éve, így fontosnak tartottuk, hogy a családok egymással is ismerkedhessenek és a mi nagy családunk, a 
két óvodarészünk is együtt lehessen. A délelőtt folyamán a családfőket, az édesapákat kis meglepetéssel köszöntöttük. 
Papné Erzsike óvó néni vérpezsdítő táncháza után megkezdődhetett a különböző játékok kipróbálása, a vicces totó, a 
családi mese, az ugráló, az elektromos kisautók és motorok, a póni lovaglás, a csillámtetkó készítés, kötélhúzás és más 
játékszigetek bebarangolása. A nyári tikkasztó melegben a hűsítő limonádé és bodza szörp mellett azért minden gyer-
mek és felnőtt is szívesen kóstolgatta a színes felhő formájú vattacukor pamacsokat. Kicsik és nagyok a délelőtt végére 
kicsit elfáradtunk, de a Budapestről hozzánk látogató Staféta együttes és Bobó, a víziló, még vidám közös táncba hívott 
bennünket. A koncert után nagy családi asztalhoz ültünk, ahol az anyukák, apukák által főzőverseny keretében készített, 
finom paprikás krumplit ebédeltünk.
A kis, középső és nagy csoportosok együtt nevezhettek a versenybe. A nagy tekintélyű zsűri a nagy csoportosok főztjét 
arany fakanállal díjazta. Ezüst fakanalat nyertek a középső csoportosok és a legkisebbek főztjét bronz fakanállal díjaz-
ták az ítészek. A kedves vendégek szerint azonban mindenki főztje arany díjas lett, mert egymás üstjeiből is szívesen 
lakmároztak a vendégek. 
Minden kedves családunknak köszönjük az együtt töltött időt!
A színes programok megvalósításában támogatóink voltak: a szülők által felajánlott személyi jövedelemadóból: 50.000 
Ft; Mikepércs Községi Önkormányzat 35.000 Ft. A programok célkitűzését, a gyermekek és családok támogatását fon-
tosnak tartotta és anyagi támogatásával is segítette: Mikepércs Roma Kisebbségi Önkormányzata, mely 50.000 Ft tá-
mogatással segítette a Staféta együttes koncertjét. Támogatott még bennünket: Vásárok-piacok 2018 Kft a vattacukor 
felajánlásával, Gombos Sándor 5.000 Ft.
Valamennyi kedves családunk és gyermekünk nevében köszönjük a támogatásokat!
                                                                                                          
                  Korpai Beáta óvodavezető
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA
A Nemzeti Összetartozás Napja

Az 1920. június 4-én aláírt, nemzetünk számára szomorú, 
és mai napig fájó békediktátum emléknapján mindkét óvo-
darészünkben, ünnepélyes keretek között emlékeztünk meg 
a régi történelmi nagy Magyarországról, a magyarságunkat, 
a nemzeti értékeinket és identitásunkat megjelenítő dalok, 
versek és kis emlékműsor által. Az óvodánk udvarán álló 
nagy Magyarországot ábrázoló emlékműnél közösen he-
lyeztük el az emlékezés koszorúját, amelynek kör formája 
kifejezi a nemzetünk örök összetartozását. A gyermekekkel 
a nap további részében, az emléknaphoz kötődő vizuális te-
vékenységeket végeztünk.
                                                                                                                                                      
                                                                   Korpai Beáta óvodavezető
                                                                                                                                     

 

Föld Napja a Csodavár Óvodában

Az óvoda idei „Föld napi” programsorozatának kulcsmondata: 
Lépj kisebbet! 
Életmódunk, döntéseink befolyásolják, mennyit élünk föl a Föld 
javaiból. Mindennapi életvitelünk – étrendünk, víz- és energiafo-
gyasztásunk, lakhelyünk, munkahelyünk, közlekedésünk, nyara-
lásunk, a kényelmünket szolgáló gépek, ruhák, használati tárgyak 
és mindennek hulladéka – nyomot hagy a Földön. Az ökolábnyom 
jelzi, hogy életvitelünknek mekkora a területigénye, és mennyire 
terheli meg a természeti környezetet. 
Az idei témahét lehetőséget adott számunkra, hogy ellátogassunk 
a helyi értéket képező kályhamúzeumba és a gyerekek nyelvén 
beszéljünk a régi és megújuló energiákról. Figyeljünk környezetünk, óvodánk udvarának szépítésére és virágosítsuk udvarunkat 
a gyerekek által hozott palántákkal. Az újrahasznosítás jegyében kupakgyűjtő versenyt hirdettünk, mely a környezettudatosság 
mellett jótékony célt is szolgált. Egészségünk védelme érdekében ellátogattak hozzánk a település egészségügyi szakemberei, akik 
mindamellett, hogy meggyógyították mackóinkat, segítették munkánkat az egészséges életmódra nevelésben. A játékos „ren-
delések” közben egészséges finomságokat kóstolhattak a gyerekek. A hét zárásaként szülőkkel közös kirándulást szerveztünk a 
focipályára, ahol kincskeresés és egyéb sporttevékenységek színesítették a délelőttöt.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki segített programjaink  megvalósulásában. 
                                                                                                                                                                          
                         Diószeginé Csukás Judit
                                                                                                                                                                        óvodapedagógus, Napocska csoport
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA
„Nem tudom a napot Neked adni
Sugarával meleget árasztani
De elküldöm Neked szívem melegét 
Áldásként küldöm, legyen a tiéd!” 

2017/2018-as tanévben  a Napocska  és a Pillangó csoport búcsúzik a Csodavár Óvodától.
Sok sikert és kitartást kívánunk az iskolai évekhez!

2017/2018-as tanévben búcsúzó gyerekek névsora.

Napocska csoport: 

Antal Róbert
Balogh Rebeka
Balogh Zsófi
Bene Balázs Bulcsú
Fehér Csongor
Gulyás Gabriella Kata
Hozdik Larina
Karap Levente
Kerekes Liza
Kiss Dorina
Lisztes Bella
Makrai Hanna
Milák Laura 
Györösi  Dávid
Orvos Adrienn
Parti Viktória
Schmitz Dominik
Veselényi Viktória
Vigh Edit Tímea
Varga Vivien   

Óvodapedagógusok: 
Diószeginé Csukás Judit
Ráczné Szabó Melinda
Dajka néni: Nagy Istvánné
Pedagógiai asszisztens: Kiss Sándorné

Pillangó csoport:

Demeter Gréta  
Gárgyán Alíz   
Gyöngyösi Szimonetta 
Gyurján Anna   
Hamza Szonja  
Hárnási Pál   
Karmazsin Jázmin  
Kelemen Sára   
Küzmös Szilárd  
Lovász Vivien
Molnár Evelin
Molnár Márk
Regula Bence
Simon Benett
Szabó Viktoria
Tímár Karolina
Tóth Balázs
Tutor László
Varga László
Varga Linda
Vass Csenge

Óvodapedagógusok: 
Mike Andrásné
Sooky-Szili Krisztina
Dajka néni: Csekéné Papp Gyöngyi
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ÓVODA

Fotó: Deczki Mónika
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA

„Tulipán” megyei rajzpályázat a Hajdúszo-
boszlói Szabó László Művészeti Iskola 
szervezésében

Általános írásbeli nyelvvizsga verseny az Ebesi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében

II.hely: Tóth Vivien
Felkészítő pedagógus:
Kovács Szilvia Brigitta

IV. hely: Bánik Luca, V. hely: Tengyel Dániel, VI. hely: Fekete Levente
Felkészítő pedagógusok: Kovács Judit, Kovácsné Bíró Annamária

„A nyelv egy szépen szóló muzsika” című  
helyesíró verseny a Debreceni Karácsony 
Sándor Általános Iskola szervezésében

Alapműveleti matematikaverseny Létavértesen

II.hely: Diós Eszter
Felkészítő pedagógus: Szarvasné Joó Anikó

I.hely: Ilyés Orsolya, III.hely: Tóth Boglárka
Felkészítő pedagógusok: Pálinkás Antalné, Kajatinné Csikai Krisztina

Megyei bibliai történetmondó és rajzverseny 
a Református Egyház szervezésében

II. hely: Kovács Dorottya
II. hely: Makó Éva, Besenyei Barbara, 
Beke Enikő
Felkészítő pedagógus: Makó Balázsné

„Varázsolvas” megyei szépolvasó verseny a 
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola 
és AMI szervezésében

Különdíj: Gulácsi Hanga
Felkészítő pedagógus: Somogyi Tiborné

Petőfi rajzverseny a Debreceni Petőfi Sándor 
Általános Iskola szervezésében

III. hely: Tar Gréta
Felkészítő pedagógus: Kimás Istvánné

Büszkeségeink
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA

Rozsályi mese- és prózamondó verseny a Csapókerti Közösségi Ház szervezésében

III. hely: Szikszai Imre, Gráfel Patrik. Különdíj: Veszelovszki Lili
Felkészítő pedagógusok: Ivánka Tóth Éva, Somogyi Tiborné, Gulyás Erzsébet

Angol nyelvi akadályverseny a Debre-
ceni Karácsony Sándor Általános Iskola 
szervezésében

III.hely: Bánik Luca, Fekete Levente, 
Tengyel Dániel
Felkésztő pedagógusok:
Kovács Judit, Kovácsné Bíró Annamária

„Magyarok Mózese” történelmi vetélkedő a 
Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános 
Iskola szervezésében

III.hely: Kelemen Panna, Tóth Fanni,
Kovács Dorottya
Felkészítő pedagógus: 
Szarvasné Joó Anikó

Ökoskodó komplex vetélkedő a fenntartható 
fejlődésért a Hajdúböszörményi Széchenyi 
István  Szakgimnázium  szervezésében

II.hely: Diós Eszter, Kovács Anna,
Szabó Laura, Tóth Boglárka
Felkészítő pedagógus:
Kelemenné Hortobágyi Ilona

Medvematek szabadtéri matematika-
verseny a Matematika Összeköt Egyesület 
szervezésében

Aranymedve minősítés: Beke Enikő, Be-
senyei Virág, Ilyés Orsolya
Bronzmedve minősítés: Lázár Dorka, 
Kovács Ferenc, Tengyel Dániel
Felkészítő pedagógus: Pálinkás Antalné

XVI. “Fától fáig, verstől versig” Kányádi 
Sándor versmondó verseny Nagygalamb-
falván

I.hely: Vass Réka, Kovács Dorottya
Felkészítő pedagógusok:
Pásztorné Pálfi Judit, 
Szarvasné Joó Anikó

„Mesevarázs” komplex irodalmi verseny a 
Derecskei Bocskai István Általános Iskola és 
AMI szervezésében

V. hely: Kecskés Boldizsár, 
Lovász Kriszta, Rácz Zita
Felkészítő pedagógus: 
Somogyi Tiborné
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
Középfokú nyelvvizsgásunk

Intézményünk tanulói közül Tengyel Dániel az első, aki általános 
iskolai tanulmányai alatt szerezte meg a B2 középfokú szóbeli an-
gol kétnyelvű nyelvvizsgát az ELTE Origó Nyelvi Centrumban. 
Szóbeli teljesítménye (beszédkészség) 84%, labor eredménye 
(beszédértés) 80 % volt. Gratulálunk!

Felkészítő pedagógus: Kovácsné Bíró Annamária

Június havi programok

Június 12.  Év végi néptáncvizsga, művészeti alapvizsga
Június 13.  Rongyosballagás és Bankett a 8. évfolyamos tanulóknak
Június 14.  Tanításmentes munkanap: DÖK-nap, gyermeknap
Június 15.  Tanulói kirándulások
Június 23. Ballagás/tanévzáró ünnepség 10.00 órától

Táborok a Hunyadis diákoknak

Június 25-29.: Napközis Erzsébet-tábor Mikepércsen (100 fő)

Június 25-30.: Élmények tábora Tatán (35 fő)

Június 30-július 06.: Dorkász-tábor Erdőspusztán (18 fő)

Július 09-13., 16-20.: „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei járásban” 
elnevezésű pályázat keretében lebonyolítandó iskolai tábor Mike-
pércsen (30-30 fő)

Augusztus 12-16.: Ottalvós Erzsébet-tábor Fonyódligeten (50 fő)
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“Fától fáig, verstől versig”
Kányádi Sándor versmondó verseny Nagygalambfalván

Mikepércs testvérközsége, Nagygalambfalva általános iskolájának meghívására 
május 10-12. között Erdélyben jártunk, Kányádi Sándor 89. születésnapjára 
megrendezett versmondó versenyen. Iskolánkat Vass Réka 2.b, Vass Nóra 4.b, 
Besenyei Barbara 5.b és Kovács Dorottya 7.a osztályos tanulók képviselték.
Nagy lelkesedéssel vágott neki a csapat a háromnapos útnak. A hosszú uta-
zást kis pihenőkkel szakítottuk meg. Nagyvárad sétálóutcájában megnéztük 
a híres, rézből készült, embernagyságú szoborcsoportot, mely többek között 
Ady Endrét és Juhász Gyulát is megörökíti. A kora esti órákban érkeztünk 
Galambfalvára, ahol vendéglátóink finom vacsorával vártak bennünket. Meg-
kóstolhattuk a Székelyföldön oly közkedvelt juhsajtot, az ordát és a híres erdé-
lyi tárkonyos levest, a csorbát is. Vacsora után rövid falunéző túrára invitáltak 
bennünket a helyi pedagógusok Bálint Hajnal Igazgatónő és Gyerkó Levente 
Polgármester Úr vezetésével. Megcsodáltuk Nagygalambfalva és a néhány ki-
lométerre lévő Kisgalambfalva páratlan földrajzi fekvését és természeti szépsé-
gét. Felmásztunk a falut körülölelő hegyre, melyről gyönyörű panoráma tárult 
elénk. Élményekkel gazdagon vártuk a másnapi versenyt, ahol 38 iskola 65 
diákja mondott verset. 

Az ünnepélyes megnyitón Sándor bácsi, ahogy arrafelé mindenki szólítja, sajnos egészségi állapota miatt nem tudott részt 
venni, de hangfelvételen köszöntötte a gyerekeket jó versenyzést kívánva nekik. Megtisztelte azonban a rendezvényt testvére, 
Kányádi Róza néni. A színvonalas versenyre a diákok Hargita, Kovászna és Brassó megyéből, valamint két magyarországi 
testvértelepülésről, Mikepércsről és Szankról érkeztek. A várva várt eredményhirdetés óriási örömmel töltött el bennünket, 
mert az 1-2. évfolyamosok korcsoportjában I. helyezést ért el Vass Réka 2.b osztályos tanuló (felkészítő pedagógusa: Pálfi 
Judit), és szintén győzelemnek örülhetett Kovács Dorottya 7.a osztályos tanuló, aki a 7-8. évfolyamosok korcsoportjában 
lett I. helyezett (felkészítő pedagógusa: Szarvasné Joó Anikó). Ebéd után megnéztük az általános iskolát, melynek hatalmas 
székelykapuja alatt fotózkodva magunkba zártuk és elhoztuk a fába vésett idézet üzenetét: “Innen csak indulni lehet, s aki 
indul, visszajöhet:” 
Délután Székelyudvarhelyre kirándultunk, a napot pedig vendéglátóinkkal közösen jó hangulatú grillezéssel zártuk, amit 
Kányádi György nagygalambfalvi lelkipásztor is megtisztelt jelenlétével.
Másnap hazafelé még megcsodálhattuk Kolozsvár városát, és nem maradhatott el  a kürtőskalácsforma beszerzése sem.  
Köszönjük kedves vendéglátóinknak a felejthetetlen élményeket, valamint Tímár Zoltán Polgármester Úrnak és Mikepércs 
Önkormányzatának, hogy lehetővé tették számunkra ezen a rangos versenyen való részvételt! 
                                                                         
                                                                                                     Fejérné Juhász Mónika
                                                                                              intézményvezető 
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A „Keressük Mikepércs legszebb magnóliafáját” facebook játékunk nyertesei Cseh István és Tamás Orsolya átvették 5.000 Ft 
értékű Fórum utalvány nyereményüket Tímár Zoltán polgármestertől. Gratulálunk!

Mikepércsi Bababörze 

A tavalyi év augusztusában indult el a Mikepércsi Bababörze. Helybeli Édesanyák keresték meg az Önkormányzatot a börze 
ötletével, amit Tímár Zoltán polgármester úr örömmel támogatott. A közös szervezés eredményeként azóta is havonta megren-
dezésre kerül a Bababörze. A rendezvényen babaholmik és gyermek ruhák egymás közti cseréjére vagy eladására van lehetőség. 
A közös érdeklődési kör nagyon baráti hangulatot ad minden egyes rendezvénynek, szívesen töltik el az anyukák közösen azt a 
néhány órát. Ismerkedés és beszélgetés mellett hasznosan telik az idejük, hiszen már számukra feleslegessé vált dolgokat adnak 
vagy cserélnek el és találnak olyat, amire szükségük van. Kisgyermekesek számára megéri ellátogatni és körülnézni egy-egy al-
kalmon. Bizonyára találnak valami hasznosat, vagy akár kedvet is kaphatnak ahhoz, hogy csatlakozzanak a Bababörzénkhez és 
rendszeresen részt vegyenek rajta eladóként vagy vevőként.

Sok szeretettel várjuk a régi és az új érdeklődőket is a rendezvényekre! 

                       Kovács Andrea önkormányzati munkatárs

HÍREK
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Várkonyi Anikóra emlékeztünk a Kultúrházban 

Április 28-án verses – zenés műsorral emlékezett meg településünk Várkonyi Anikóról,  mikepércsi kötődésű költőnőről, akiről 
utcát is neveztek el községünkben.  A Wass Albert Kultúrházban megtartott emlékesten betekintést nyerhettünk a fiatalon elhunyt 
költőnő életébe, és megismerhettünk részleteket a műveiből. 
“Manapság kikerülve az iskolapadból már nem olyan divatos verseket olvasni vagy hallgatni. Sajnálatos, mert a versek igen so-
kat tehetnek a lelki egészségünkért, lecsillapítanak, ha dühösek vagyunk, lelkesítenek, ha már feladtuk és elmondják azt, amit mi 
egyszerű emberek nem tudunk szavakba önteni. Megőrzik nekünk a magyar nyelv hihetetlen gazdagságát. Úgy gondolom hogy 
a mai nap után is gazdagabban térhetünk majd haza.”- ezekkel a szavakkal köszöntötte az önkormányzat részéről a megjelenteket 
Rácz Gabriella alpolgármester asszonny.
Az emlékműsor résztvevői voltak Sass Bálintné, Mezősi Leventéné, Mezősi Levente, Ujlakán Zoltán és a Bazsarózsa Népdalkör. Az 
emlékest kezdeményezése Veressné László Ildikó megkeresésére indult el, aki a következő sorokkal emlékezett meg a költőnőről.

“Várkonyi Anikó Nagygécen született 1942. október 18-án. A mesékben, hiedelmekben gazdag szatmári táj  neveltjének tar-
totta magát. Ez adta az első élményeket is. A természettel együtemben lélegezve, szülőföldjének egyszerű emberének példáján 
nevelkedett . Édesapja református pap volt, aki 1954-1978 között mikepércsen teljesített szolgálatot. Édesanyja tanítónő volt. 
A vers szeretetét a szülői házból hozta,  hiszen édesapja is írt verseket. Már egyetemi évei alatt jelentek meg versei az Alföld-
ben és más debreceni és szegedi lapokban. 1967 és ‘70 között Budapesten élt, ekkor talált rá a szerelem Alexander Navrotszkij 
lengyel költő személyében. 1970-ben született meg fiúk, Ádám, aki Debrecenben tanít a mai napig pedagógusként. 1971-ben 
jelent meg első verses kötete a Griff halála. Kezdeti versei a lányos tiszta életörömöt sugározták. Hozta a természet sok színét, 
hangját a népközelség idézetét, a folklór sejtelmes, babonás játékosságát, a költői nyelv hajlékonyságát. Már első kötetében 
a fürdöző csikók, a csillanó, surranó halak képei helyett egyre gyakoribbá váltak verseiben a félelem mitikus arányú alakjai. 
Dolgozott Hajdúböszörményben és a Debreceni Bocskai István Általános Iskolában is. Később állást kapott a debreceni 
Fazekas Mihály Gimnáziumban, ahol magyar és francia nyelvet tanított és irodalmi színpadot vezetett. 1971-ben megkapta 
az Alföld szerkesztőség nívó díját. Ezzel az év legsikeresebb szerzője lett. Saját versei, írásai mellett versfordításokat készített 
a lengyel irodalomból és a vogul népköltészetből. 1977-ben megjelent második verseskötete “Ki szólit” címmel. Ebben a 
kötetben tovább mélyül a költői, emberi magánya.   Fontos volt számára az emberi közelség, hiszen magányossága  és állandó 
szeretetvágya egész lényéből tükrözödött. Költészete állandó változást, alakulást mutatott. Gazdag képvilága, nyugtalan és 
nagyratörő eszmélkedése maradandó értékeket is adott a magyar költészetnek. Harminchat évesen, a harmadik versköteté-
nek összeállítása közben érte a váratlan halál 1978 novemberében. Értékes és még nagy lehetőségeket tartogató költői pálya 
tört ketté. Nagy űrt hagyott maga után és egy 8 éves gyereket. Igazszívű és tisztaszavú költő volt.  Nekrológok íródtak róla a 
hajdú-bihari naplóban, az Alföldben, a szabolcs-szatmári szemlékben. 

Méltóképpen emlékeztünk meg a Wass Albert Kultúházban Várkonyi Anikóról. A költőnőnek csak akkor őrizhetjük meg az 
emlékét,  ha beszélünk róla, olvassuk verseit és gyermekeink és unokáink kezébe adjuk irásait.
                      Dienes Zoltán

KULTÚRA
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Bazsarózsa hírek

A mikepércsi Bazsarózsa népdalkör az idén, május 26-án is 
képviselte településünket Debrecen-Józsán, a három naposra 
tervezett  III. Civis Népzenei Találkozón és egyben a KÓTA népze-
nei versenyén.
Lelkes csapatunk megerősítette a már 2016-ban megérdemelten 
elnyert országos ARANYPÁVA díjat. A minősítésre Bencéné Dr 
Mező Judit békési gyűjtéséből köszöntőket énekeltünk, melyet 
még drága mesterünk halála előtt nem sokkal adta kezünkbe. A 
zsűri tagjai között üdvözölhettük Birinyi József, a Hungarikum 
Szövetség elnökét, a KÓTA társelnökét, Kálmán Péter ,,Cucás” 
népzenészt, a Szeredás együttes vezetőjét, a Magyar Ezüst Érdem-
kereszt tulajdonosát.
Köszönet illeti a kedves tagok szorgalmas munkáját és  az Önkor-
mányzat támogató segítségét.                               

               Vatainé Facsar Veronika csoportvezető

Népzenei sikerek

Az Uccuneki citerakör két oszlopos tagja, Kelemen Panni és 
Kelemen Zsófia május 25-én szép sikerrel vett részt a Deb-
recen-Józsán megrendezett Civis Országos Ifjúsági Népzenei 
Versenyen. A népes mezőnyben fantasztikusan ügyesen bi-
zonyították, hogy a népdalnak milyen felemelő ereje van a 
lélekre. A zsűri Civis Ezüst oklevéllel jutalmazta a testvérpárt.

Büszkék vagyunk rátok! 

       Vatainé Facsar Veronika csoportvezető

KULTÚRA
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Dalma Dance Club

A Dalma Dance Clubot 1998-ban alapította Győrfi Dalma Törökszentmiklóson. Mára Magyarország egyik legnagyobb táncis-
kolájává fejlődött, 70 településen közel 1500 tanulóval. Pest, Szolnok, Csongrád, Hajdú-Bihar, Békés és Heves megyében vannak 
iskoláik, főleg modern tánc (show, dance, hip-hop), mazsorett (show, tradicionális, twirling), akrobatikus rock and roll tansza-
kaik vannak. Tanulóik rendszeresen vesznek részt versenyeken, hazai és nemzetközi fesztiválokon, több Nívó díjas csoportuk és 
több magyar bajnok csapatuk is van.

A mikepércsi tagozat 2017. szeptemberében nyitotta meg kapuit és már februárban egy arany minősítéssel térhettek haza a 
karcagi versenyről. Azóta a tanulók rendszeresen színesítik műsorukkal a helyi rendezvényeket. Jelenleg csak óvodás csoport 
működik, de szeptemberben iskolás korosztályt is indítanak mazsorett és modern tánc szakokkal.

Érdeklődni a Dalma Dance Club facebook oldalán vagy a tagozat vezetőjénél, Durda-Kerekes Petránál.

Kerekes Petra
Manager, Főedző
+36 20 361-8236
DALMA DANCE CLUB
http://dalmadance.hu/
https://www.facebook.com/dalma.danceclub.7/?fref=ts

KLUB
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VÁLLALKOZÁSOK
Új épületbe költözik a Coop

Az elmúlt hetekben, hónapkban látványos 
változások történtek az Orosz István utcán. 
A régi Coop üzlet épülete, amely a 80-as 
évek közepén épült hamarosan lebontásra 
kerül, a közvetlen szomszédságában pedig 
már épül az új, minden igényt kielégítő 
modern boltja az üzletláncnak. A beruházás 
a Coop beruházásában fog megvalósulni.  A  
helyszínen Tímár Zoltán  polgármestert és  
Karácsony Antal alpolgármestert a Hajdú 
Coop Zrt. beszerzési vezetője Kovács Mi-
hály vezette körbe az építési területen, aki 
a beruházás műszaki paramétereiről adott 
rövid tájékozatást: “Az épület beépített 
alapterülete 400 m2.  Ebből amit a leendő vásárlóink tudnak majd használni 230m2.  Ez a jelenlegi üzletünknél lényegesen 
nagyobb, hiszen közel duplája az alapterület, és bízunk benne, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő színvonalas 
kereskedelmi egységben el tudjuk érni azt a szolgáltatási színvonalat, amit a mikepércsi vásárlók is megérdemelnek”.

Tímár Zoltán településünk polgármestere a beruházás helyszínén elmondta, hogy az új üzlet a nyáron nyithatja meg 
kapuit.  Két oldalról, az Egészségház felől és az Orosz István utca felől is megközelíthető lesz. A beruházás része-
ként körülbelül 20 parkolóhely is kialakításra kerül. A régi bolt helyén az Egészségközpont és a COOP által határolt 
négyszögben pedig az Önkormányzat elképzelései szerint pihenő övezet fog épülni, amely a templom és a játszótér 
irányába fog elhelyezkedni.  Polgármester úr azt is hozzátette, hamarosan újabb kerékpárút fog épülni Mikepércsen, 
amely össze fogja kötni a településünket a szomszédban található Sáránd községgel. A 2016-ban átadott Debrecen és 
Mikepércs közötti kerékpárutat is sokan használják munkába járásba vagy túra jelleggel. Az Önkormányzat célja, hogy a 
cívis városból kerékpárral érkezők az itt kiépített pihenő övezetben megpihenhetnek és megismerkedhetnek a településünk 
központjával. A következő másfél évben olyan változások fognak történi Mikepércsen, amely várhatóan még szebbé  teszi a 
központot és ezzel élhetőbbé is teszi a települést.

                                                                                                                                                                           Dienes Zoltán
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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: keddenként 8.00 órától 
Hímzőkör: szerdánként 14.00-16.00 óráig
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00 órától
Falugazdász fogadóóra: minden csütörtökön 9.00-16.00 óráig. 

Zenebölcsi
Június 19-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:  
Június 23., bőrkarkötő, tarsoly készítés

Képzőművészeti Alkotókör Mikepércsen Nagy Ildikó Gabriella 
képzőművész közreműködésével. 
A következő foglalkozás időpontja: 
Június 9. (szombat) 10.00 óra

KÖZÖSSÉGI HÁZ/KÖNYVTÁR

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)

A „Kortárs irodalmat az iskolai könyvtárakba” című olvasásnépszerűsítő pályázat keretében el-
nyert dokumentumokkal kapcsolatban Olvass és alkoss! címmel rajzpályázatot hirdettünk.
Minden részt vevőnek ki kellett választania egy könyvet az elnyert dokumentumok közül, me-
lyet el kellett olvasniuk és készíteniük kellett - bármilyen technikával - egy olyan rajzot, amely 
a könyv tartalmát leginkább kifejezi. Igazán remek alkotások születtek. Minden pályázó 
méltóképpen teljesítette a feladatát. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2018.05.24-én került sor. Az első három helyezetett oklevél-
lel és csokival jutalmaztuk. Két tanuló pedig ötletes technikát alkalmazva különdíjban részesült. 
Megköszönve a részvételt és az eredményes munkát azoknak is, akik nem értek el helyezést, emléklapot kaptak.
Első helyezett: Grecskó Tímea 2.a osztályos tanuló ; alkotása a Kate DiCamillo: Örömhír c. könyvéhez készített illusztráció
Második helyezett: Reményi  Zsuzsa 2.a osztályos tanuló Pordís Gísladottir: Randalín és Mundi  c. könyvéhez készített illusztrációjával
Harmadik helyezett: Csoma Dorina Éva 6.b osztályos tanuló Sigrún Eldjárn: Elveszett szemek c. könyvéhez készített illusztrációjával
Különdíjas Makó Éva és Makó Balázs 2.a osztályos tanulók Michelle Knudsen: Oroszlán a könyvtárban c. könyvéhez készített illusztrációival
            Kovácsné Diós Emese  könyvtáros
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Személyes tanácsadással az ön otthonában 
vállalom a következő 

biztosításkötési opciókat: 
egészségügyi biztosítás, életbiztosítás, 
balesetbiztosítás, lakásbiztosítás, kötelező 

gépjármű, casco biztosítás, 
illetve lakástakarék pénztári megkötését. 

Balla László, 06-30/419-5022
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Termelői méz kapható
 
Tájékoztatjuk a tisztelt vásárlókat, hogy 
2018.06.01-től prémium minőségű hárs-
méz kapható!
Már 1 kg méz vásárlás esetén, 
Mikepércs területén ingyenesen házhoz 
szállítunk. Hívjon bizalommal!

Újdonságaink:
Repceméz 1.500/ kg
(gyomorsav túltengés enyhítésére) 
Galagonyaméz 1.200 ft/ kg
(szív- és érrendszer erősítő mézkülönle-
gesség) 

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! 
Különlegességeink:
Akácméz Gyömbérrel: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Fokhagymával: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Fahéjjal: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Csipkebogyóval: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Dióval: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Kávéval: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Chilivel: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Borsmentával: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz levendulával: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz citromfűvel: 1000 Ft/0,25 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 táskavarró-
gépek folyamatosan kaphatók. Vállalom 
továbbá ollók élezését. Érdeklődni: Dandé 
István, Mikepércs, Dózsa György utca 18. 
06-52/387-384 vagy 06-20/929-2710

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

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

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 400kg-ig. Érdeklődni: Fene 
Imre, 52/ 398-405, 06-20/ 964-8222

Régiség – hagyaték felvásárlás! Bútor, 
szerszám, használati eszközök, zomán-
cok, teknők, bádog teknők, mindent, 
ami Önnek útban van. 
Tel.: 06-30/ 725-0348

Mikepércsen, 2 szobás, konyhás, össz-
komfortos ház, sok melléképülettel, gaz-
dálkodásra alkalmas szőlős, gyümölcsös-
sel eladó vagy Debreceni 35 m2 területű 
ingatlanra cserélhető. Újkert, Vénkert 
előnyben . Tel: 06-52/881-502 vagy 06-
30/429-6880. Cím: Mikepércs, Mester 
utca 11. szám.

Dióbél eladó 2000 Ft/kg. Tel.: 06-30/430-
7863

KERES-KÍNÁL

Mikepércsi Tükör . kulturális és közéleti lap . Kiadja: Mikepércs Község Önkormányzata . 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1., tel.: (52) 398-111,
 e-mail: onkormanyzat@mikepercs.hu, Felelős kiadó: Tímár Zoltán . Grafikai munka, tördelés: Vass Lajos . Szerkesztő: Vass Lajos
Fotó: 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. 

A Vénszőlőskert első dűlőjében lakható 
ház, jó állapotban, 2446 m2 területtel eladó. 
Valamint eladó padlószőnyeg, fa létrák, 
12 személyes kihúzhatós asztal, kanapék, 
dohányzó asztal. Érd.: 06-30/645-5767

Mikepércs, Csillag utcán építési telek eladó. 
Érdeklődni: 06-30/437-3134.

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

Gyógypedikűröst keresek, aki házhoz 
jönne, valamint kerti munkához (gyom-
lálás, kapálás, fűnyírás) segítséget keresek, 
lehetőleg fiatal nő személyében. Tel.: 06-
52/398-340.

Eladó! Kis ház, sok melléképülettel 1100 
m2 területen. A telek csendes helyen van. 
Víz villany, csatorna van. Irányár: 5,2 m. 
Érd.: 06-70/584-6158.

Június 25-től augusztus 31-ig a terméstől 
függően őszibarack eladó. Érd.: Jókai utca 
15. Tel.: 06-52/803-996 vagy 06-30/357-
4546.

Társaságunk vállal, gazdasági tár-
saságoknak, egyéni vállalkozóknak, 
magánszemélyeknek (őstermelők, családi 
gazdálkodók) számviteli könyvelést, pén-
zügyi- és tanácsadást. Adóhatóság előtti 
képviseletet, adókötelezettséggel kapcso-
latos felvilágosítást, tanácsadást. Évtizedes 
szakmai, valamint adóhivatali gyakorlat! 
Tel.: 06-70/391-0784. Mikepércs, Erdő 
utca

Mikepércsen, Sport utca 14. szám alatti 
2 szobás, fürdőszobás, családi ház, nagy 
kerttel, kisebb javítás után albérletbe kiadó. 
Kaució szükséges 60.000 Ft/hó. Tel.: 06-
30/282-1274

Balmazújvárosban, a Kossuth téren, 3. 
emeleti, 1,5 szobás lakás sürgősen eladó. Új 
nyílászárókkal, téglaépítésű hőszigetelt sa-
ját mérőórákkal. Mikepércsi házra csere is 
érdekel.  Tel.:06-30/364-7218




