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SZÍNES PROGRAMKAVALKÁD 
A MIKEPÉRCSI GYERMEKNAPON 



KÖSZÖNTŐ

Eljött a Nyár, a ballagások, a pihenés, a feltöltődés ideje. Az óvodásaink már elballagtak, az isko-
lások is készülnek a nyári jól megérdemelt pihenésükre, annak érdekében, hogy megújulva, frissen 
kezdhessék el a választott iskolájukban a tanévet.  
Az önkormányzati hírekben számolunk be arról, hogy végre elindulhatott a közbeszerzés az iskola 
tantermekkel történő bővítése kapcsán. A nyári hónapokra tekintet nélkül kemény munka zajlik az 
Önkormányzatnál, hiszen újabb pályázatok előkészítése kezdődött meg, most éppen egy új fogor-
vosi rendelő pályázati anyaga készült el és vár az elbírálásra. Dr. Vitányi István országgyűlési 
képviselőnk közbenjárására Mikepércs is felkerülhetett a Falusi CSOK települési listájára, így 
nálunk is igényelhető már ez a családtámogatási forma, melyről szintén olvashatnak nálunk. A 
megyében mindössze két település nyert az Európai Unió Wi-fi pályázatán, az egyik Mikepércs, 
ahol hamarosan ingyenes internet elérés épül ki, például a Főtéren. 
Az Európai Parlament magyar képviselőit is megválasztotta az ország, ennek a mikepércsi 
eredményeiről is részletesen beszámolunk lapszámunkban. Az intézményeink hírei között olvashat-
nak az igen kellemesre sikerült bölcsőde bálról, valamint a környező településen élő családokat is 
megmozgató önkormányzati gyereknapról és a nagy sikert aratott táncházról. A rendezvényeinkről 
nem csak olvashatnak, de a QR-kódok segítségével megtekinthetik az ott készült fotókat és videókat 
is. A nyugdíjasaink nagy sikerű rendezvénye, a Csigacsináló is lezajlott ebben az évben, a fényképes 
beszámoló rendszeresen, így most is megjelenik nálunk. A kisgyermekes szülőknek a nyaralások 
tervezéséhez ad hasznos tanácsot a gyermekorvos. A nyári melegben természetesen egy frissítő 
vállalkozást segítettünk a megjelenés biztosításával, a Flamingó fagyizót. Sok-sok év után szülői 
hozzájárulással tettük közzé a 2019. január 1-je óta  született mikepércsi gyerekek névsorát, mely 
hagyományt a jövőben is követni szeretnénk. 
Ahogy minden évben, így most is megemlékeztünk a trianoni évfordulóról, az Önkormányzat 
plakátját a Mikepércsi Tükör hátsó borítóján láthatják. 

A Szerkesztőség nevében kívánunk minden kedves Olvasónknak kellemes pihenést és szép nyarat! 
Augusztusban újra találkozunk!

 3.



2019 JúniusMikepércsi 
TÜKÖR

EREDMÉNYESEN ZÁRULT AZ EURÓPAI PARLAMENTI 
VÁLASZTÁS TELEPÜLÉSÜNKÖN

Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán 2019. május 26-án 19 óráig a mikepércsi szavazásra 
jogosult választópolgárok 37,46 %-a adta le szavazatát, amely a megye hasonló méretű településein mért és a 
megyei részvételi arányt is meghaladó eredmény. 

A részvételi arány a korábbi EP választáshoz viszonyítva is javult, hiszen a 2014-ben lezajlott EP választáson a 
mikepércsi választópolgárok mindösszesen 22,88%-a vett részt a voksoláson.

A legtöbb szavazatot, az összes leadott szavazat 64,45%-át a FIDESZ-KDNP kapta, a párt támogatottsága 
településünkön a megyei (57,37%) és az országos (52,62%) átlagot is meghaladta.

A 4 legtöbb szavazatot elért párt eredményeit részletesen az alábbi diagram szemlélteti:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Eredményesen zárult az Európai Parlamen5 választás településünkön 

Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán 2019. május 26-án 19 óráig a 
mikepércsi szavazásra jogosult választópolgárok 37,46 %-a adta le szavazatát, amely a megye 
hasonló méretű településein mért és a megyei részvételi arányt is meghaladó eredmény.  

A részvételi arány a korábbi EP választáshoz viszonyítva is javult, hiszen a 2014-ben lezajlott 
EP választáson a mikepércsi választópolgárok mindösszesen 22,88%-a veP részt a voksoláson. 

A legtöbb szavazatot, az összes leadoP szavazat 64,45%-át a FIDESZ-KDNP kapta, a párt 
támogatoPsága településünkön a megyei (57,37%) és az országos (52,62%) átlagot is 
meghaladta. 

A 4 legtöbb szavazatot elért párt eredményeit részletesen az alábbi táblázat szemlélteY: 

[  

Az eredmények azt igazolják, hogy a választópolgárok döntő többsége elutasítja az Európai 
Unió liberális bevándorláspárY poliYkáját és kiáll a keresztény értékek megőrzése melleP.  

Minden Mikepércsi Polgárnak köszönjük, hogy élt a lehetőséggel és részvételével hozzájárult 
a választás sikerességéhez!   

Timár Zoltán 

Polgármester 

Dr. Vántus Tamás  

jegyző 

 

Az eredmények azt igazolják, hogy a választópolgárok döntő többsége elutasítja az Európai Unió liberá-
lis bevándorláspárti politikáját, és kiáll a keresztény értékek megőrzése mellett. 

Minden Mikepércsi Polgárnak köszönjük, hogy élt a lehetőséggel és részvételével hozzájárult a választás 
sikerességéhez!  

 Tímár Zoltán - Dr. Vántus Tamás 
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Döntés született a többletforrás biztosításáról, elindulhatott az 
általános iskola bővítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Hosszú tervezési és előkészítési folyamat után nagy 
örömünkre szolgál, hogy a közbeszerzés május eleji 
meghirdetésével elindult az általános iskola bővítésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az eljárásban jelent-
kezett érdeklődők nagy száma előrevetíti az eljárás 
eredményességét. A folyamatosan növekvő gyermek-
létszám ellátását az általános iskola már régóta nem 
tudja megoldani. Az elmúlt években az iskola az Ön-
kormányzat épületeiben kialakított szükség tantermek 
igénybevételére szorult.

A bővítéshez szükséges tervek és engedélyek már 2017-
ben elkészültek, akkor azonban a rendelkezésre álló 
forrás szűkössége miatt a közbeszerzés lefolytatásáért 
felelős Nemzeti Sportközpontok a közbeszerzési eljárás 
elhalasztása mellett döntött. Bár az iskola fenntartója 
nem az Önkormányzat, ennek ellenére mindent meg-
tettünk a hiányzó forrás előteremtése és a közbeszerzési 
eljárás mielőbbi kiírása érdekében. A forrásnövelés a 
Kormány döntésével a tavalyi év végén megtörtént, így 
elhárult az akadálya az eljárás megindításának.

A közbeszerzési eljárás lezárására, a nyertes kivitelezővel történő szerződéskötésre várhatóan szeptember vé-
gén, október elején kerülhet sor, ezt követően közel egy esztendeje lesz a vállalkozónak a beruházás teljes körű 
megvalósítására. Az Önkormányzat együttműködve a szülőkkel, az általános iskolával és a fenntartó Berettyóúj-
falui Tankerülettel, mindent megtesz annak érdekében, hogy az átépítés a lehető legkevesebb kellemetlenséggel 
járjon.

A bővítéssel az összes diák újra egy helyen tanulhat, végre megszűnnek a szélfogókban kialakított szűkös szükség-
tantermek. A tárgyi feltételek változása várhatóan hozzájárul majd a gyermekek és szüleik, valamint az oktatók 
elégedettségéhez.  

Tímár Zoltán
polgármester

A beruházás az alábbi műszaki tartalommal fog 
megvalósulni:
 
• A 6 db teljes értékű tanteremmel történő bővítés 

emeletráépítéssel valósul meg.
• A jogszabályban előírt területű szociális helyisé-

gek és szertárak/raktárak épülnek.
• Megvalósul az épület külső homlokzati 

hőszigetelése.
• Az emeletráépítéssel együtt hangsúlyos erkélyes 

stíluselemmel gazdagodik a főhomlokzat.
• Megtörténik a fűtési rendszer rekonstrukciója, 

új 112 kW-os gázkazánok lesznek beépítve, de a 
szalmatüzelésű kazánok kiegészítésként továbbra 
is üzemelni fognak.

• Az elektromos rendszereket modernizálják, átépí-
tik.

• Az aula és az emeletekre vezető lépcsőkarok átépí-
tésre kerülnek.

• Az épület előtt új parkolók létesülnek.
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ÚJ FOGORVOSI RENDELŐ ÉPÍTÉSÉRE NYÚJTOTT BE PÁLYÁZATOT 
AZ ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A jelenlegi fogorvosi rendelőben az épület adottságai miatt a funkciókhoz rendelt alapterületek és helyiség-
kialakítások már nem felelnek meg a mai szabványoknak, az épület üzemeltetése sem gazdaságos. 

Az Önkormányzat a tavasszal meghirdetett Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtott be egy új, 
korszerű, az egészségügyi szabványok által elvárt követelményeket messzemenően kielégítő rendelő építé-
sére, amely az Egészségközpontban, a meglévő épület 80 m2 alapterületű bővítésével jönne létre. A pályázat 
célja a fogorvosi alapellátás infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, ezáltal az egészségügyi alapellátás 
eredményességének és hatékonyságának növelése.

A beruházás révén megvalósulhat a településen működő 
valamennyi egészségügyi alapellátási forma (háziorvosi, 
gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői ellátás) egy épületbe 
történő integrálása. A bővítés úgy került megtervezésre, 
hogy mind megjelenésében, mind az alkalmazandó 
szerkezetek és anyagok vonatkozásában szervesen illesz-
kedjen az Egészségközpont jelenlegi kialakításához. 

Tímár Zoltán 
polgármester
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ISMÉT DÍJAZTÁK A RENDŐREINK MUNKÁJÁT

Mikepércs közbiztonságát szolgáló rendőrök számára nyújtott át elismerést Tímár Zoltán, településünk pol-
gármestere. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság idei Szent György napi, Rendőrség napja alkalmából 
megrendezett ünnepi állománygyűlésén a kiemelkedő teljesítményükért vehették át a díjazásokat a megye 
rendőrei.

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK A TŰZOLTÓK

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Szent Flórián nap alkalmából 
idén Kabán rendezte meg a Megyei 
Tűzoltónapot, ahol a figyelemre méltó telje-
sítményt nyújtó tűzoltók munkáját jutalmaz-
ták. Önkormányzatunk nevében Kiss Sán-
dorné alpolgármester asszony nyújtott át 
jutalmakat a megye tűzoltóinak. 

A tűzoltók a tűzesetek elhárítása mellett rend-
szeresen nyújtanak segítséget a viharkárok 
enyhítésében, a település belvízvédelmi fe-
ladatainak ellátásában.

A településünkért tett szolgálatukat hálásan 
köszönjük!

Kovács Andrea

Községünk közbiztonságának fenntartásáért 
elismerésben részesült Dr. Gyurosovics József 
r. dandártábornok, r. főtanácsos, címzetes egye-
temi docens, Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetője; Dr. Tóth Ferenc r. 
alezredes, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 
vezetője; Tollas Vince r. alezredes, Hosszúpályi 
Rendőrőrs őrsparancsnoka, Tóth János 
rendőr, főtörzsőrmester; Nemes Attila rendőr, 
főtörzsőrmester; Varga László címzetes rendőr, 
törzszászlós; Palercsik Sándor címzetes rendőr, 
főtörzsőrmester; Karácsony Mária rendőr, 
főtörzsőrmester; Cseke István címzetes rendőr, 
főtörzszászlós.

A rendőrség áldozatos és elhivatott munkáját 
ezúton is köszönjük!
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A Kormány a Magyar Falu program keretében kiterjesztette a CSOK lehetőségeit, döntött a Falusi Családi 
Otthonteremtési Támogatás bevezetéséről. Mikepércset már eddig is sok család választotta új lakóhelyé-
ül, azok közül, akik élni tudtak a CSOK adta lehetőségekkel. A hatályos kormányrendelet alapján 2019. 
július 1-től a településünkön élők számára újabb kedvező lehetőségeket kínál a Falusi CSOK elnevezésű 
támogatási forma. A Családok Otthonteremtési Kedvezményének ezen speciális fajtája a kistelepüléseken 
élő családok számára nyújt vissza nem térítendő támogatást lakások és házak vásárlásához, felújításához, 
korszerűsítéséhez. Pusztán lakásvásárlásra nem, ugyanakkor vásárlásra és egyidejű bővítésre, valamint 
meglévő ingatlan korszerűsítésére igényelhető a Falusi CSOK. A támogatás mértéke függ attól, hogy az 
előbbiek közül a család milyen célra igényli az összeget. Jól látható, hogy a jogalkotók célja az újfajta tá-
mogatással a kisebb lélekszámú településeken található rossz állapotú ingatlanok megmentése és moderni-
zálása, s a családok gyermekvállalásának elősegítése. 

A változás lényege, hogy azokat a CSOK összegeket, amelyeket eddig csak új lakásra lehetett igénybe 
venni, ezentúl az érintett kistelepüléseken, így Mikepércsen is használt ingatlan vásárlására, bővítésére és 
korszerűsítésére is fel lehet majd használni. A Falusi CSOK összege lakásvásárlás és ezzel egyidejű bővítés 
esetén 1 gyermek vállalásánál 600 ezer forint, 2 gyermek vállalásánál 2 millió 600 ezer forint, míg 3 vagy 
több gyermek esetén 10 millió forint. Újdonság az eddigi CSOK-hoz képest, hogy maximum a támoga-
tási összeg fele fordítható lakásvásárlásra, a fennmaradó részt bővítésre vagy korszerűsítésre kell fordítani. 
Amennyiben a családok a Falusi Családi Otthonteremtési Kedvezményt már meglévő lakás felújítására 
szeretnék fordítani, úgy 1 gyermek esetén 600 ezer forint, 2 gyermek esetén 1,3 millió forint, míg 3 vagy 
több gyermek vállalásakor 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe. 

Az érintett ingatlannak ugyanazon feltételeknek kell megfelelnie, mint amit a korábbi CSOK  esetében is 
előír a jogszabály. A legfontosabb mindenképpen az, hogy az ingatlan a tulajdoni lapon lakóházként vagy 
lakásként legyen nyilvántartva, illetve legyen lakhatásra alkalmas állapotban. Abban az esetben, ha a kisze-
melt ingatlan nincs lakható állapotban, vagyis nem felel meg a  követelményeknek, akkor is igényelhető rá 
a Falusi CSOK, de csak akkor, ha vásárlás vagy korszerűsítés a támogatással megvalósítandó cél. 

A Falusi CSOK idén júliustól három éven keresztül, 2022. június 30-ig egyszeri alkalommal igényelhető. 

Dienes Zoltán

JÚLIUS 1-JÉTŐL MIKEPÉRCSEN IS ELÉRHETŐ A FALUSI CSOK

Mikepércsi 
TÜKÖR ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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NYÁRON VÁLTOZNAK A HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI

A nyár folyamán megtörténik a régi 120 literes hulladékgyűjtő edényzetek (kukák) cseréje, a szelektív 
hulladék gyűjtéséhez is műanyag 120 literes edényzet kerül biztosításra a korábbi sárga zsákok helyett.

Az edényzetcsere egyenlőre csak a ter-
mészetes személy ingatlanhasználókat 
érinti. Azon településrészeken, ahol 
a kommunális hulladék gyűjtése 
jelenleg is zsákos formában törté-
nik (Újszőlőskert, Vénszőlőskert, 
Bodóháza) ott nem lesz változás a 
szolgáltatás igénybevételében.

Dr. Vántus Tamás jegyző

Önkormányzatunk tagja a Debreceni Agglomeráció Hulladékgaz-
dálkodási Társulásnak (DAHUT). A társulás a „Komplex hulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös 
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00005 azono-
sítószámú projekt keretében sikeresen pályázott új hulladékgyűjtő 
edényzetek beszerzésére. A jelenlegi edényeket új 120 literes szürke 
palástú edényzetek váltják, továbbá a szelektív gyűjtés során, a sárga 
zsákok használatát felváltják a 120 literes sárga fedelű, szürke palástú 
edények. 
Az edényzeteknek a polgárok részére történő átadását az Önkor-
mányzat végzi. A kiosztásra ütemezetten fog sor kerülni, amelynek 
részleteiről külön értesítjük majd az aktuálisan érintett utca polgárait.
Az edényzetcserét követően a Debreceni Hulladék Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. már csak az új edényzetekben kirakott hulladékot fogja 
elszállítani.
A régi elhasználódott, edényzetek cseréje, valamint a szelektív 
gyűjtésben a műanyag edényzetek bevezetése révén tovább nő a 
közszolgáltatás minősége, ezáltal javul a település köztisztasági hely-
zete. 

HIRDETÉS
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SZÍNES PROGRAMKAVALKÁD A MIKEPÉRCSI GYERMEKNAPON 

A Gyermeknapot világszerte mindenhol ünneplik, ám nem mindenütt 
ugyanabban az időpontban: hazánkban ez május utolsó vasárnapja, amit 
a családok jelentős része ünnepel. Ezen a napon a gyerekek vannak a 
figyelem középpontjában, akiket ajándékokkal és programokkal lepünk 
meg. Településünkön már évek óta hagyomány, hogy az Önkormányzat 
egy jó hangulatú, programokban gazdag rendezvénnyel kedveskedik a 
mikepércsi apróságoknak és családtagjaiknak. Május 25-én szerencsé-
re az időjárás is kedvező volt, sokan látogattak ki a Főtéren megtartott 
rendezvényre. Nemcsak a gyerekek, de természetesen az őket elkísérő 
felnőtt családtagok is a kellemes kikapcsolódás reményében érkeztek a 
gyermeknapra. 

A rendezvény nyitásaként a kétszeres Emerton-díjas énekesnő, Szan-
di lépett színpadra, aki mindössze 13 éves volt, mikor első lemeze 
megjelent. 31 éve már, hogy szórakoztatja rajongótáborát. Koncertjére 
a környező településekről is sokan látogattak el. A mikepércsi gyermek-
napra is elhozta jól ismert slágereit, amelyeket a közönség tagjai már-
már kívülről fújtak. A koncert után a Hajdú Rendészeti Sportegyesület 
tagjai tartottak  látványos bemutatót a színpadon, majd Lufihajtogató 
Peti bohóc bűvészshow-ja kápráztatta el a megjelenteket. A gyermekna-
pi programkavalkád során szinte végtelen számú, érdekes tevékenysé-
get próbálhattak ki a fiatalok. Lehetőségük nyílt arcfestésre, batikolásra, 
agyagfestésre, pónilovaglásra, sőt különböző elektromos járművekkel is 
száguldozhattak az apróságok. A Napsugár Bölcsőde dolgozói ebben az 
évben is  kézműves foglalkozásokra várták a gyermekeket és szüleiket, 
sőt a fiatalok a nagy sikerű hetedhét próbán is megmérettették magukat, 
ahol hét állomáson különféle izgalmas feladatokat kellett végrehajtaniuk 
a versenyzőknek. 

Képgaléria 
az eseményről

Videógaléria 
az eseményről

Akinek sikerült mind a hét pecsétet 
összegyűjtenie, az értékes jutalommal 
gazdagodhatott. Az édesszájúak kíván-
sága is teljesült, hiszen az elmúlt évek-
hez hasonlóan az Önkormányzat min-
den mikepércsi gyermeket egy finom 
fagyival ajándékozott meg. Zárásként 
18 órától a Mesekocsi Színház „Az ál-
latok nyelvén tudó juhász” című mese-
játékát tekinthették meg a családok. A 
vidám, zenés, interaktív műsor során 
minden korosztály jól szórakozott. 

A gyermeknap elérte célját, hiszen min-
den gyerek megtalálhatta a programok 
között a kedvére valót, és felejthetetlen 
élményekkel gazdagodott a nap során. 

Dienes Zoltán
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A két nyertes megyei pályázó egyikeként, Önkormányzatunk az Európai Unió által meghirdetett WIFI4EU 
pályázat keretében tizenötezer eurót, azaz közel négy és félmillió forintot nyert wifi-berendezésekre és wifi-
hozzáférési pontok létrehozására, mellyel a felhasználók számára ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat 
kerül biztosításra a helyi közösségi élet főbb színterein, például a település Főterén. Az ingyenes internet 
eléréséhez nem kell majd más, csupán egy okostelefon, tablet, netbook vagy laptop. 

A WiFi4EU-hálózatok természetesen teljesen ingyenesek és reklámmentesek 
lesznek.
A pályázat 100 százalékos támogatási intenzitású, azonban az internet 
előfizetési költségeket az Önkormányzat saját forrásból biztosítja. Jelenleg a 
támogató okirat aláírásának EU általi előkészítése, a konkrét internet elérési 
helyek felmérése zajlik, a wifi-hotspotok telepítésre a tervek szerint nyár vé-
gén, kora ősszel kerülhet sor. 

Tímár Zoltán polgármester

15 EZER EURÓT NYERT MIKEPÉRCS KÖZÖSSÉGI 
WIFI PONTOK KIALAKÍTÁSÁRA

2019 Június

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Mikepércsi 
TÜKÖR

Újra elindítjuk gólyahír rovatunkat, amelyben az újszülöttek névsorát olvashatják. Évről évre egyre több gyer-
mek születik a településen, mindannyiunk nagy örömére. Az Önkormányzat nevében kívánunk Nekik és család-
jaiknak hosszú, boldog életet, sok örömteli pillanatot!

Káposztár Krisztina
Balogh Erzsébet
Szőllősi Adrienn
Hegyes Szilvia
Fónagy Ivett
Varga Katalin
Dr. Horváth Ágnes
Cseh Nikolett
Olasz Csilla
Sipos Anita
Fodor Anita
Katona Szilvia
Dr. Ládi Eszter
Gyöngyösi Vivien
Balogh Emese
Nagy Adrienn
Nagy Adrienn
Sós Márta.

Szabó Patrik Dominik
Balogh Maja 
Somogyi Dávid
Szabó Dávid 
Juhász Lili
Madarász Gergő
Varga Balázs 
Kerti Bence
Réz Vencel  Mihály
Nagy Balázs 
Hiripi Boróka
Gajdics Fruzsina
Faragó Barnabás
Gyöngyösi Cintia Rubina
Dobozi Elizabeth
Somogyi Márk
Somogyi Dávid
Kerekes Imre Géza 

ÉDESANYJA NEVE

2019.01.01.
2019.01.18.
2019.01.18.
2019.01.29.
2019.02.19.
2019.02.22.
2019.02.25.
2019.03.01.
2019.03.06.
2019.03.17.
2019.03.22.
2019.03.27.
2019.04.08.
2019.04.13.
2019.04.18.
2019.05.07.
2019.05.07.
2019.05.10.

SZÜLETETTAZ ÚJSZÜLÖTT NEVE
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2019 Június

NAPSUGÁR BÖLCSŐDE

III. JÓTÉKONYSÁGI BÖLCSŐDE BÁL

Mikepércsi 
TÜKÖR

2019. április 27-én, a harmadik alkalommal megrendezett bálunkon mindent megtettünk annak érdekében, 
hogy az este tökéletes, jókedvvel és vidámsággal teljes legyen. Ebben az évben a bálunk a mesére és a 
karneváli hangulatra épült. Jantyik Zsolt „Mese a Mikepércsi Tündér Palota keletkezéséről” című meséjét 
Erdős-Tóth Fruzsina előadásában hallhatták.
A vendégeket színes műsorok szórakoztatták. Nagyon örültünk annak, hogy volt és jelenlegi bölcsődés 
szülők és első bálozók is részt vettek az esténken.
A bált a „Legaláb” gólyalábas csapat nyitotta meg, majd Dudás Gyöngyike intézményvezető üdvözölte a 
kedves megjelenteket. A bölcsőde dolgozóit Tímár Zoltán Polgármester Úr köszöntötte a Bölcsődék Napja 
alkalmából. Volt bölcsődésünk, Borza Lilla a Csodavár Óvoda Nyuszi csoportos kis óvodása felkészítőjével, 
Soóky-Szili Krisztinával a Csodavár Óvoda óvodapedagógusával furulyázott egy dalt. Felléptek a Mikepér-
csi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mazsorettesei, Pákozdi Evelin felkészítő 
tanár vezetésével.

A bál bevételét a gyermekekre fordítjuk, szeretnénk a gyermekeink második otthonát tovább szépíteni, fej-
leszteni. Köszönjük minden kedves támogatónknak, hogy ebben az évben is lehetővé tették bálunk létrejöt-
tét.

„Édesanyám virágosat álmodtam…” /Ágh István/

Délelőtt Erdős-Tóth Fruzsina és Tóth Zsolt kedves 
zenéjével fogadtuk az édesanyákat. A gyermekek 
szeretetteljes énekkel, verssel, virággal köszöntötték 
anyukájukat, majd ezután Anyák napi virágültetés 
következett, együtt közösen gyermekeikkel elültet-
ték a névre szóló szívecskével ellátott palántákat. 
Szorgos kis kezek segítettek az édesanyáknak. 

ANYÁK NAPJÁT ÜNNEPELTÜK

Videó a bölcsőde bálról

Képgaléria a bölcsőde bálról
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2019 Június Mikepércsi 
TÜKÖRNAPSUGÁR BÖLCSŐDE

PROGRAMJAINK:

• 2019. június 14-én (péntek) 16 órától Apák napja - Köszöntjük az édesapákat!
• 2019. július 9-én (kedd) 17 órától Zenebölcsőde. Helyszín: Mikepércsi Bölcsőde
• 2019. július 17-én (szerda) 17 órától Szülői értekezlet a leendő bölcsődés gyermekek szüleinek. 
• 2019. július 19-én (péntek) 16 órától Búcsú uzsonna az óvodába menő bölcsődés gyermekeknek. 
• A bölcsőde nyári zárása 2019. július 22-től 2019. augusztus 11-ig tart. 

Szeretettel várjuk a gyermekeket 2019. augusztus 12-től. 

A bölcsőde dolgozói kellemes pihenést és szép nyarat kívánnak!

Videó a bölcsődei nyílt napról.

 DUPLA GYERMEKNAP A BÖLCSŐDÉBEN

„ A gyermek az Embernek,
Mint fának a hajtása!
Csak, ha tanul, akkor
Lesz majd a Nagyvilág pajtása!” 

/Jantyik Zsolt: Mese a Mikepércsi Tündér Palota 
keletkezéséről/

Az elő Gyermeknapon a nyíregyházi Vándor bábszín-
ház előadásában láthatták a gyermekek a „Lusta Mókus” 
című mesét. Nagy örömmel és érdeklődve figyelték az 
előadást, tapssal kísérték a bábok mozgását. A mesében 
szereplő állatokat megnevezték. Ezt követően „Buborék 
show” bemutató következett. A gyerekeket elvarázsolták 
a különböző méretű és színes buborékok. 
Majd május 24-én délután, a rossz időjárás ellenére 
vidám hangulatban telt a Gyermeknapunk. Tibi bácsi 
gondoskodott a jó zenéről és hangulatról. Ezen kívül 
volt csillámtetoválás, lufi hajtogató bohóc, ugrálóvár, 
elektromos kisvonat, lovas kocsikázás. A családok meg-
tekinthettek egy modern mezőgazdasági gépet is. 

Dudás Gyöngyike 
intézményvezető
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2019 Június

A CSODAVÁR ÓVODA NYÁRI 
NYITVATARTÁSA

CSODAVÁR ÓVODA

FÖLD NAPJA A CSODAVÁR ÓVODÁBAN

A 2019-es Föld Napja mozgalom kiemelt témája a biológiai sokféle-
ség megőrzése. A WWF Élő bolygó jelentése évről évre jelzi, hogy túl-
terjeszkedünk, túlfogyasztunk. A biológiai sokféleség csökkenésének 
60%-áért étrendünk, pontosabban az állatok takarmányozása felel. 
Mit tehetünk mi?
Zöldítsük környezetünket, ültessünk fát, komposztáljunk, éheztessük a 
kukát, szelektáljunk, közlekedjünk okosan, éljünk műanyagok nélkül, 
kész helyett együnk friss hazait, együnk kevesebb állatit!
A 29. magyar és 49. világméretű Föld Napja alkalmából idén is számos 
program keretében igyekeztünk részt vállalni a feladatokból, bevonva 
kicsiket és nagyokat egyaránt. Zöldítettük, színesítettük óvodánk ud-
varát a gyerekek által hozott palántákkal. Szorgos kezek ültették, locsol-
ták a virágokat, melyekben azóta is gyönyörködhetünk. 
Tóth János főtörzsőrmester iskolarendőr és társa a helyes gyalogos és 
kerékpáros közlekedés szabályaira hívta fel a figyelmet. A gyerekek a 
gyakorlatban is megmutathatták tudásukat a rögtönzött KRESZ-pályán. 
A szelektivitás jegyében tetemes mennyiségű műanyag kupakot 
gyűjtöttünk, melyet jótékony célra ajánlottunk fel. 
A hét zárásaként családi délutánra invitáltuk a szülőket, melyen helyet 
kapott az egészség, a sport, a tánc, az újrahasznosítás.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult 
programjaink megvalósulásához, sikerességéhez.

Diószeginé Csukás Judit
óvodapedagógus

• 2019. június 28-án nevelésmentes nap lesz, 
       amikor az óvoda zárva tart.     
      
• 2019. július 1-től 2019. augusztus 31-ig az 
       óvoda nyári ügyeleti rendszerben működik.        
               
• 2019. július 29-től 2019. augusztus 9-ig 
       zárva tart.

• 2019. augusztus 29-én 30-án nevelésmentes 
       nap lesz, amikor az óvoda zárva tart.

Videó az eseméynről

Mikepércsi 
TÜKÖR
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2019 Június

CSODAVÁR ÓVODA
Mikepércsi 
TÜKÖR

ELBALLAGTAK AZ ÓVODÁSOK

Eljött az év vége és óvodánktól ismét elbúcsúzott 35 gyermek. Búcsúzni mindig nehéz, de örömteli is, hiszen a 3 
évesekből iskolaérettek lettek. Kinőtték az óvodai székeket, ágyakat, belenőttek az iskolapadba. Ezek a gyerekek 
elbírják már az iskolatáskát, kíváncsiak a betűkre és a számokra, egy teljesen új világ vár rájuk.  Az évzáró és a bal-
lagási ünnepségeken a Wass Albert Kultúrházat zsúfolásig megtöltötték a szülők és hozzátartozóik. Nagy tapssal 
jutalmazták a gyerekek színvonalas előadását, ami változatos és szívet melengető volt. Láthattunk mesét, táncot, 
népi gyermekjátékot, verseket. Hagyományainkat követve a ballagó gyerekek átbújtak a virágba öltöztetett 6-oson, 
és énekelve búcsúztak el az óvónéniktől, dajka néniktől és a  gondtalan óvodás évektől.                                                               
Kívánunk nekik sok sikert és örömteli iskolás éveket!
Ebben az évben a Nyuszi és a Méhecske csoport gyerekei búcsúztak az óvodától.

Rácz Gabriella
óvodavezető

A Nyuszi csoportból búcsúzó gyerekek névsora:

Backo-Ruck Regina Amália            
Borza Lilla Anna                              
Csongrádi Áron                                
Domonkos Virág                             
Gavallér Nikolett                              
Gyöngyösi Márkó Stefán                                
Kósa Mariann                                                   
Kun Mira                                                           
Lászlófalvi Hanga

A Méhecske csoportból búcsúzó gyerekek névsora:

Ábri Miranda                                                
Boldizsár Botond                                          
Boldizsár Kitti                                                
Erdélyi Levente                                             
Gyöngyösi Krisztofer                                                              
Hajdú Kinga                                                    
Haraszti Renáta                                             
Korbeák Hédi
Lakatos Bence

Óvodapedagógusok:  Kisné Kathó Ildikó,  Pólyáné Karácsony Ágnes
Dajka néni: Kovácsné Lakatos Mónika
Pedagógiai asszisztens: Juhász Diána

Óvodapedagógusok:  Móré Sándorné, Gyönyörű Margit
Dajka néni: Nagy Istvánné

Lénárt László
Makó János
Nagy Dorottya Viktória
Nyul Viktória Eszter
Rácz Annabella
Rácz Ákos
Rituper Dorka
Simon Levente
Vigh Tünde

Lovász Attila  
Mező Szemira
Mészáros Levente
Pál Marcell
Tóth Botond 
Varga Zsombor
Vida Máté
Virág Bence

 15.



2019 Június

CSODAVÁR ÓVODA
Mikepércsi 
TÜKÖR

ELBALLAGTAK AZ ÓVODÁSOK

Fotó: Deczki Mónika

Fotó: Szőlősi Zsombor
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NÉPTÁNCFESZTIVÁLON JÁRTUNK

Szép eredményeket értek el a mikepércsi néptáncosok a IX. 
Hajdúböszörményi Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesz-
tiválon. A rendezvény egyben minősítő verseny is volt, 
melyen 3 tagú szakmai zsűri értékelte a produkciókat, és 
arany, ezüst, bronz minősítéseket, valamint különdíjakat és 
fesztiváldíjat osztott ki.  A zsűri tagjai országosan elismert 
szakemberek voltak:

• Sikentáncz Szilveszter: az Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület elnöke, Örökös Aranysar-
kantyús táncos;

• Busai Zsuzsanna: a Jászság Népi Együttes szakmai 
munkatársa, Örökös Aranygyöngyös táncos;

• Busai Norbert: a Jászság Népi Együttes szakmai 
munkatársa, Örökös Aranysarkantyús táncos.

A versenyen 30 csoport vett részt 36 produkcióval. A 3-4. 
osztályosaink (Csillagocskák csoport) rábaközi verbun-
kot és dust táncoltak, a felső tagozatosok (Csillagfürt) 
pedig nádudvari tánccal indultak. A zsűri döntése alapján 
mindkét csoport ezüst minősítést szerzett. A versenyt 
követő szakmai értékelésen pedig rengeteg dicsérő szót 
kaptak a zsűritől. A táncosok felkészítője és a koreográ-
fiák készítője Török Gergely néptáncpedagógus. 

2019 Június

Arany minősítést szerzett a Főnix Néptáncegyüt-
tes Vadrózsák csoportja, melynek 8 mikepércsi 
tagja is van. Az ő felkészítőjük szintén Török 
Gergely, valamint Törökné Vajda Judit. 
Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 
különdíját kapta a nyíradonyi Kispendely Nép-
táncegyüttes és a berettyóújfalui Bajnóca Nép-
táncegyüttes. A fesztivál győztese pedig a Debre-
ceni Népi Együttes Pulykakakas csoportja lett.

Török Gergely

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Mikepércsi 
TÜKÖR
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HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2019 JúniusMikepércsi 

TÜKÖR

A korábbi évekhez hasonlóan, ezen a tavaszon is papírhulladék-gyűjtést tartottunk iskolánkban. 
Az alsó és felső tagozatosok három legtöbb hulladékot gyűjtő osztálya pénzjutalomban részesült. 
Mindenkinek köszönjük, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak a sikerhez! 
Köszönjük Mikepércs Község polgárainak is a támogatását, mellyel elősegítették az akció sikeres-
ségét!

SIKERES VOLT A PAPÍRHULLADÉK-GYŰJTÉS

Sikeres volt a pírhulladék-gyűjtés 

A korábbi évekhez hasonlóan, ezen a tavaszon is papírhulladék-gyűjtést tartottunk 

iskolánkban.  

Az alsó és felső tagozatosok három legtöbb hulladékot gyűjtő osztálya, pénzjutalomban 

részesült.  

Mindenkinek köszönjük, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak a sikerhez!  

Köszönjük Mikepércs Község polgárainak is a támogatását, mellyel elősegítették az akció 

sikerességét! 

ALSÓ TAGOZAT

Helyezés Osztály Jutalom

1. hely 3.b 5000 ft

2. hely 3.a 4000 ft

3. hely 2.a 3000 ft

FELSŐ TAGOZAT

Helyezés Osztály Jutalom

1. hely 5.b 5000 ft

2. hely 5.a 4000 ft

3. hely 6.a 3000 ft

Sikeres volt a pírhulladék-gyűjtés 

A korábbi évekhez hasonlóan, ezen a tavaszon is papírhulladék-gyűjtést tartottunk 

iskolánkban.  

Az alsó és felső tagozatosok három legtöbb hulladékot gyűjtő osztálya, pénzjutalomban 

részesült.  

Mindenkinek köszönjük, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak a sikerhez!  

Köszönjük Mikepércs Község polgárainak is a támogatását, mellyel elősegítették az akció 

sikerességét! 

ALSÓ TAGOZAT

Helyezés Osztály Jutalom

1. hely 3.b 5000 ft

2. hely 3.a 4000 ft

3. hely 2.a 3000 ft

FELSŐ TAGOZAT

Helyezés Osztály Jutalom

1. hely 5.b 5000 ft

2. hely 5.a 4000 ft

3. hely 6.a 3000 ft

06.15. Tanévzáró ünnepély 9.00 órától
Ballagás 10.30 órától

JÚNIUS HAVI PROGRAMOK 

ÁPRILISI ÉS MÁJUSI VERSENYEREDMÉNYEK

TÓTH FANNI 1. helyezést ért el a FEOSZ által kiírt, országos rajzverseny pályázaton, Átverések az interneten kategóriában.
Felkészítő pedagógus: Kovács Szilvia Brigitta

VAS ZALÁN 1. helyezést ért el a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola által rendezett, Lorántffy - nap 2019 
megyei komplex tanulmányi verseny  “Az év állata, növénye” című rajzpályázatán.
Felkészítő pedagógus: Kovács Szilvia Brigitta 

BESENYEI BARBARA 1. helyezést ért el a Debreceni Református Egyházmegye által rendezett, megyei történetmondó 
versenyen.
Felkészítő: Makó Balázsné

TÓTH VIVIEN 1. helyezést ért el a Debreceni Református Egyházmegye által rendezett, megyei történetmondó verseny 
rajzpályázatán.
Felkészítő: Makó Balázsné

TÓSZEGI NÓRA 1. helyezést ért el a Debreceni Református Egyházmegye által rendezett, megyei történetmondó verseny 
rajzpályázatán. Felkészítő: Makó Balázsné

KOVÁCS DOROTTYA 2. helyezést ért el a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola által rendezett, Lorántffy - nap 
2019 megyei komplex tanulmányi verseny  „Memoriterek versenyén”. Felkészítő pedagógus: Szarvasné Joó Anikó

MAKÓ BALÁZS  2. helyezést ért el a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által  
          rendezett XII. „Varázsolvas” szépolvasó versenyen. Felkészítő pedagógus: Ivánka-Tóth Éva
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Mikepércsi 
TÜKÖR

2019 Június HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

MAKÓ BALÁZS, MAKÓ ÉVA, TÓSZEGI NÓRA 1. helyezést ért el a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és 
AMI által rendezett Mesevarázs csapatversenyen. Felkészítő pedagógus: Ivánka-Tóth Éva

KAPDOS FLÓRA, KELEMEN PANNA, SZABÓ NIKOLETT, TÓTH FANNI 
2. helyezést ért el a Hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium által szervezett “Ökoskodó komplex vetélkedő a fenntartható fejlődésért” elnevezésű csapatversenyen.
Felkészítő pedagógus: Kelemenné Hortobágyi Ilona

NYULÁSZI ERNŐ 3. helyezést ért el az országos alapműveleti matematikaverseny megyei fordulójának területi verse-
nyén, Létavértesen. Felkészítő pedagógus: Kajatinné Csikai Krisztina

NAGY MÁRK 3. helyezést ért el az Irinyi Károly Általános Iskola és AMI Fekete Borbála Általános Iskolája által 
szervezett Möbiusz matematikaversenyen, Szentpéterszegen. Felkészítő pedagógus: Kajatinné Csikai Krisztina

DIÓS ESZTER, SZŰCS KITTI, TÓTH BOGLÁRKA 3. helyezést ért el a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 
Thuolt István Tagiskolája által megrendezett  III. komplex tanulmányi csapatversenyen. Felkészítő pedagógusok: felsős 
szaktanáraink

JUHÁSZ ANNA 3. helyezést ért el a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola által rendezett Lorántffy - nap 2019 
megyei komplex tanulmányi verseny,  „Memoriterek versenyén”. Felkészítő pedagógus: Szil András

SZIKSZAI ANITA  különdíjat ért a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola által rendezett, Lorántffy - nap 2019 
megyei komplex tanulmányi verseny  „Memoriterek versenyén”. Felkészítő pedagógus: Szil András

KELEMEN ZSÓFIA, NAGY MIRA, SÁROSI PETRA különdíjat ért el a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általá-
nos Iskola által rendezett Lorántffy - nap 2019 megyei komplex tanulmányi verseny népdaléneklési csapatversenyen.
Felkészítő pedagógus: Szabó Julianna

GIRÁN ZSOMBOR 4. helyezést ért el az országos alapműveleti matematikaverseny megyei fordulójának területi verse-
nyén, Létavértesen. Felkészítő pedagógus: Somogyi Tiborné

A Mikepércsi CSILLAGOCSKÁK néptánccsoport ezüst minősítésben részesült a IX. Hajdúböszörményi Gyermek- és 
Ifjúsági Néptáncfesztiválon. Felkészítő pedagógus: Török Gergely

A Mikepércsi CSILLAGFÜRT néptánccsoport ezüst minősítésben részesült a IX. Hajdúböszörményi Gyermek- és 
Ifjúsági Néptáncfesztiválon. Felkészítő pedagógus: Török Gergely

Fejérné Juhász Mónika
intézményvezető
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2019 Június

Mindenkinek élményekben gazdag, pihentető nyarat kívánok! 
(Minél kevesebbre legyen szükség a fenti listából!
Dr. Kurucz Krisztina gyermekorvos

MI KERÜLJÖN A BŐRÖNDBE ÚTI PATIKÁNAK?

Megfelelően összeállított egészségügyi csomaggal felkészülhetünk az utazás során előforduló  betegségek kezelé-
sére. Az “útipatikát” az utazáson részt vevő családtagok kora, korábbi megbetegedései, az utazás módja, hely-
színe és hossza alapján tanácsos összeállítani.

Mikepércsi 
TÜKÖR

VÉGEZETÜL MÉG NÉHÁNY TIPP:
A rendszeresen szedett gyógy-szerekből érdemes kb. 1/3- al többet magunkkal vinni. 
(Ha esetleg kicsit elhúzódik a hazatérés)
Kruppra hajlamos gyermek esetén szteroid készítmény: kúp vagy tabletta. 
Súlyos allergiás reakciót (anafilaxiás rohamot) átélt gyermeknél Epipen fecskendő.

NÉHÁNY JÓTANÁCS NYARALÁS ELŐTT, 
HA GYEREKKEL UTAZUNK

1. LÁZ- ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS:
Célszerű többféle  hatóanyagtartalmú és különböző módokon (szájon át, illetve popsiba) beadható készítményeket be-
csomagolni. - ibuprofen tartalmú pl: Nurofen, Algoflex, - paracetamol pl: Panadol, Rubophen, Mexalen, - metimazol pl:  
Flamborin, Algopyrin
12 éves kor alatt nem ajánlatos acetilszalicilsav tartalmú készítményt használni!
Lázmérő (amit előzően kipróbáltunk). A kúpot érdemes hűtőtáskában vinni.

2. MEGFÁZÁS, NÁTHA, LÉGÚTI TÜNETEK:
Fontos, hogy csecsemővel, kisgyermekkel utazók ne hagyják otthon az orrszívót, ez lehet csapra szerelhető változat is 
(nem igényli a porszívó elcsomagolását is, amennyiben nincs a szálláson      ). Különböző orrsprayk: tengervizes/fiziológiás 
sóoldatos pl: Sterimar, és orrnyálkahártya duzzanatot csökkkentő pl: Nasivin, Nasopax, Nasic készítmények. Torokfájásra 
torokspray/cukorka pl. Tantum Verde, Dorithricin, Faringostop, Strepfen
Amennyiben korábban már bevált: Sinupret csepp, tabletta, Bronchipret szirup

3. HASI PANASZOK, HÁNYÁS, HASMENÉS:
Sópótló oldatok a kiszáradás megelőzésére pl: Hydrasec, Normolyt, Biogaia Protectis, Humana Elektrolyt
Hasmenés gyakoriságának csökkentésére: Smecta, Tasectan por, Probiotikum pl. Enterol, Enterobull, Biogaia
Utazási hányinger megelőzésére:  Daedalon tabletta, Daedalonetta kúp (sz.e. egyéb okú hányás csillapítására is szóba jön)

4. SZEM- ÉS FÜLPANASZOK:
A gyulladt szem átmosásához fiziológiás sóoldat ampullában, Ocuflash szemcsepp, egyéb tartósítószer mentes műkönny 
készítmény a gyulladt/irritált szemre. Otipax fülcsepp fülfájás esetén, ilyenkor érdemes Lordestin/Aerius szirup is a 
fülkürt átjárhatóságának segítésére. Ha megelőzően gyakrabban fordult elő “uszoda” okozta külső hallójárat, illetve 
kötőhártyagyulladás, érdemes antibiotikum tartalmú szem és/vagy fülcseppet kiíratni orvosunkkal pl: Ciloxan, Tobrex, 
Duoxal

5. ALLERGIA, ROVARCSÍPÉS:
Helyileg Fenistil gél, vagy egyéb hűsítő, viszketést csökkentő stift, krém. Antihisztamin pl: Fenistil, Cetirizin csepp, Lordes-
tin/Aerius szirup. Megelőzéshez kullancs ill. szúnyogriasztó 

6. SÉRÜLÉSEK, SEBKEZELÉS:
A sebek, horzsolások fertőtlenítésére pl: Octenisept spray (csecsemők esetén inkább ez),  Betadin oldat, a sebek fedéséhez 
steril kötszer, gézlap, bőrbarát, különböző méretű ragtapasz, sebösszehúzó strip, Bepanten Plus krém
Idegentest, kullancs eltávolításához megfelelő finom, vékony hegyű csipesz.

7. NAPÉGÉS:
Legfontosabb a megelőzés! Használjunk 30-as, gyerekeknél 50-es faktorszámú fényvédő készítményt, 11 és 15 óra között 
ne tartózkodjunk a napon, a gyerekekre adjunk sapkát, kendőt. Ha mégis bekövetkezik a bőr leégése, hűsítő Panthenol spray, 
aloe vera tartalmú krém, spray. Különösen fontos a megfelelő mennyiségű folyadék  (főleg víz, nem túl édes limonádé) 
fogyasztása, fürdés, napozás után a bőr hidratálása (napozás utáni készítmények).
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50 ÉVE EGYÜTT A LAKATOS HÁZASPÁR

Örömteli nap, amikor egy házasságkötés 50. évfordulóját ünnepeljük. Visszajönnek a felejthetetlen 
pillanatok, s egy ilyen alkalom lehetőséget nyújt arra, hogy a házastársak köszönetet mondjanak 
egymásnak az együtt töltött szép napokért. Tolerancia és az egymás iránt érzett felelősség nélkül 
nincs hosszú, boldog házasság. - Állítja Jánosi Margit és férje Lakatos István. Nekik elhihetjük, 
mivel fél évszázada jóban-rosszban együtt vannak, s a közelmúltban ünnepelték 50. házassági évfor-
dulójukat. 

A jubiláló házaspárt meglátogatta településünk Önkormányzatának küldöttsége is. Tímár Zoltán pol-
gármester virágcsokorral és ajándékcsomaggal köszöntötte fel e jeles napon a házaspárt és kívánt sok-sok 
vidámságban, boldogságban, családjuk körében eltöltött esztendőt számukra. A dúsan terített asztal mellett 
jólesett az emlékidéző beszélgetés, gyorsan teltek a percek a kellemes, családias hangulatban.
Az ünnepeltek elmondták, 1969. március 29-én fogadtak örök hűséget egymásnak. - Régen még az volt 
a divat, hogy a lányos háznál volt a nappali lakodalom, a fiús háznál pedig az esti mulatság. Ez nálunk 
sem volt másképp. Összegyűltek a barátaink, a rokonság, körülbelül 130-an voltunk. Annak idején 9.000 
Ft gyűlt össze a menyasszonytánc során és abból a pénzből kezdtük el közös életünket. Ezt a telket 1970-
ben vettük és itt kezdtünk el építkezni. - mondta Margit néni. Minden házaspár életében a leginkább várt 
pillanat a gyermekáldás. 1971-ben megérkezett első fiuk, Zsolti, 1973-ban pedig ikrekkel bővült a család, 
amikor Mónika és István is megszületett. Jó és dolgos gyerekek voltak. Mindhárman megállták helyüket 
az életben és már 5 unokával és egy dédunokával is megajándékozták a házaspárt. Nem laknak messze 
egymástól, nem múlik el nap, hogy ne látogatnák meg a szülőket a gyerekek és az unokák. A hétköznapok 
során segítségükre vannak mindenben és őszinte gyermeki szeretettel veszik körbe őket. Névnapokon, 
születésnapokon, anyák napján és karácsonykor is mindig összejön a család, az 50. házassági évfordulót is 
együtt ünnepelték. 
A házaspár a dolgos hétköznapok során is megállta a helyét. Mindketten itt Mikepércsen, szülőfalujukban 
találták meg számításaikat. Margit néni szakácsként, Pista bácsi pedig a termelőszövetkezetben dolgozott. 
Mindketten szerették, amit csinálnak, munkájukat pedig elismerték. 
Itt születtek, itt dolgoztak, szeretnek itt élni Mikepércsen. Nyugdíjas éveiket egy percig sem töltik tétlenül, 
boldogan, kiegyensúlyozottan élnek. S, ha visszagondolnak közös életükre, elégedettek lehetnek, hiszen 
utódaikban maradandó emléket állítottak maguknak. Ez adja meg Nekik azt a boldog, nyugodt érzést, hogy 
érdemes volt szeretni, küzdeni. Gyermekeik, unokáik és dédunokáik előtt ragyogó példaként áll odaadásuk. 
Ezen a szép napon, 50. házassági évfordulójukon szorítsák meg egymás kezét azért a sok-sok szeretetért, 
megértésért, amit egymástól kaptak, és, hogy kitartottak egymás mellett ennyi éven keresztül.

Dienes Zoltán

Mikepércsi 
TÜKÖR

2019 Június
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2019 JúniusMikepércsi 
TÜKÖR TÁNCHÁZZAL INDULT A TAVASZ

Közösen tanulhattunk néptáncolni az idei 
első mikepércsi Táncházban. A tánclépéseket 
Törökné Vajda Judit és Puskás László mutatta 
be először a kicsik, majd a nagyok számára. A 
kezdeti próbálkozások után pedig közösen foly-
tattuk a tanulást, és az elsajátított lépésekkel 
hajnalig táncoltunk. A  muzsikaszót a Szeredás 
Népzenei Együttes szolgáltatta. 

A Táncházat Mikepércs Község Önkor-
mányzata valósította meg a Kék-Kálló Menti 
Népfőiskolai Társaság támogatásával. 

Kovács Andrea

Liszt, tojás, víz. Csak néhány egyszerű hozzávaló, amiből az 
egyik legkedveltebb levesbetét, a csigatészta készül. Eredetileg 
a bihari térségből a református vallást gyakorlók kezdték először 
használni, mostanra országszerte elterjedt. 10 településről csak-
nem 150-en érkeztek a Mikepércsi Őszidő Nyugdíjas Klub 7. 
alkalommal megrendezett Csigacsináló rendezvényére ápri-
lis 6-án, a Wass Albert Közösségi Házba. A délelőtt során a 
meghívott vendégek színvonalas műsorok kíséretében tölt-
hettek  el egy vidám napot baráti társaságban, valamint részt 
vehettek a rendezvény nevét adó csigacsináló versenyen is. - 
tudtuk meg Tahóczki  Sándornétól, az Őszidő Nyugdíjas  Klub 
vezetőjétől, aki lapunknak elmondta, egyik fontos célkitűzésük 
a rendezvény életben tartása, valamint a fiatalabb generáció 
megismertetése a csigatészta készítést övező szokásokkal.  
 A nyugdíjas klub 23 évvel ezelőtt kezdte meg tevékeny-
ségét és jelenleg 24 taggal rendelkezik. A mikepércsi közélet 
aktív résztvevőiként a település számos eseményének aktív 
szervezői is. A vendégeket Tahóczki Sándorné köszöntötte, 
majd  Tímár Zoltán településünk polgármestere nyitotta meg 
a rendezvényt. Beszédében betekintést nyújtott a rendezvény 
nevét adó levesbetét keletkezésébe, valamint elmondta, miért is 
fontos a csigacsinálóhoz hasonló hagyományok ápolása.
 A köszöntők után a csigacsináló versenyen résztvevő 
8 csapat a Kató Iskolába vonult, ahol 30 perc alatt kellett mi-
nél több csigatésztát elkészíteniük a versenyzőknek. A meg-
mérettetés alatt a Közösségi Házban a Bazsarózsa Népdalkör 
szórakoztatta a vendégeket. A verseny végeztével a meghívott 
településekről érkezett nyugdíjas klubok színvonalas 
előadásokat mutattak be, majd a dél közeledtével elfogyasztot-
ták az ízletes ebédet, ezt követően pedig az eredményhirdetésre 
is sor került. 
A rendezvény ebben az évben is az Önkormányzat támoga-
tásával valósult meg.

Dienes Zoltán

VII. CSIGACSINÁLÓ MIKEPÉRCSEN

Videó 
a rendezvényről
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KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2019 Június

Nyitva tartás: 

Hétfő: 7.30-17.00
Kedd: 7.30-16.00
Szerda: 7.30-17.00
Csütörtök: 7.30-16.00
Péntek: 7.30-14.00
Ebédidő: 12.00-12.30

4271 Mikepércs, Szabadság tér 4.

Telefon: 06/20-2460968, 06/30-1787542
E-mail cím: konyvtar@mikepercs.hu,
mikepercs.konyvtar@gmail.com
Honlap: www.mikepercs/hu/hu/konyvtar
Elektronikus katalógus: 
http://hunteka.asp.hunteka.hu/mikepercs

KEDVES OLVASÓINK!

A Könyvtár az Óvoda u. 4. sz. alól a Szabadság tér 4. szám alá költözött, a régi Kató iskola sarki épületébe. 
A bejárat a játszótér felől van.

A 2019. május 07-i író-olvasó találkozónk vendége Dr. Hajdu Zsanett, biológus volt, aki „A trópusok aján-
dékai” címmel tartott ismeretterjesztő interaktív előadást a Wass Albert Közösségi Házban. Zsanett a szegedi 
Gyógyszerésztudományi karon gyógynövények hatóanyagainak kutatásából doktorált. Egyetemi évei alatt 
két társával önálló kutatóutat szervezett Bolíviába, ahol két évig élt andoki és amazóniai indiánok között. 
Előadása gyermekkori álmainak megvalósulásán, e két élménybeszámolóján alapult. Körülbelül 57 fajta 
indián törzs él Dél-Amerikában, Amazónia területén. Kivetített képeken keresztül bemutatta az élőhelyeiket, 
életkörülményeiket, szokásaikat, hagyományaikat, az ottani kultúrát, tájakat.

2019.05.15-én 13.10 órai kezdettel KönyvtárMozi előadásunk keretében levetítettük a „Vad Magyarország- 
A vizek birodalma”című természetfilmet  a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola egyik napközis csoportjának. A természetfilm bemutatta Magyarország tájait, állatvilágát 
és a természethez kötődő hagyományait. Megismerhettük többek között egy rétisas család mindennapjait, 
egy fiatal vidra kalandjait, ízelítőt kaptunk a Mohácsi Busójárásról, betekintést nyertünk a vízparti madarak 
mindennapjaiba, a vizekben élő állatok világába. A film megtekintésével a gyerekek bővíthették eddigi ter-
mészeti, biológiai ismereteiket, mondhatni testközelből követhették nyomon a bemutatott állatok minden-
napjait. 

A Főnix Könyvműhely „Olvasni Jó!” Pályázat II. fordulójának eredményhirdetése Pünkösd után, 2019. 
június 11-14-e között kerül sor, ekkor osztjuk ki a nyári forduló olvasmányait is. 
Mindenkinek sikeres évzárást, a nyárra pedig jó olvasást, kellemes pihenést kívánok!

Kovácsné Diós Emese
könyvtáros
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TÜKÖR

Petőfi u. 67. (a Posta mellett). Tel.: 06-52/803-188, 
E-mail: iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva: hétfő-péntek: 8.00-16.00

WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ

A SZABADTÉRI KONDIPARK 
nyitva tartása 

munkanapokon: 7.00-21.00, 
munkaszüneti napokon: 8.00-21.00.

KLUBFOGLALKOZÁSOK

NYUGDÍJAS KLUB 
hétfőnként 

9.00-11.00 óráig

HÍMZŐKÖR 
szerdánként

14.00-16.00 óráig

BAZSARÓZSA 
NÉPDALKÖR

csütörtökönként
17.00 órától

FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRA
minden pénteken 
9.00-12.00 óráig.
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2019 Június Mikepércsi 
TÜKÖR

A Mikepércsi 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, szol-
gáltatást nyújtók tevékenységét, ezért lehetőséget biztosítunk a rövid, fotóval illusztrált bemutatkozásra. A vál-
lalkozók, vállalkozások kiválasztása önkéntes jelentkezés, illetve a szerkesztőség általi kiválasztás útján történik. 
Várjuk a szerkesztőséghez benyújtott rövid leírásokat és a tevékenységet illusztráló fotókat. Célunk a mikepércsi 
vállalkozások megismertetése a településen élőkkel, annak érdekében, hogy összehozzuk a keresletet a kínálattal, 
a szolgáltatást a vevőkkel. 
Éljenek a lehetőséggel, hogy segíthessünk!

VÁLLALKOZÁSOK

Júniusi számunkban a Flamingó fagyizót mutatjuk be.

LESZÁLLT A FLAMINGÓ!

Fagyizó nyílt Mikepércsen

Az Orosz István utca áprilistól tovább gazdagodott egy új, 
nagyszerű hellyel. Az utca elején, (15. szám alatt) a Főtértől csak 
pár percre, a Coop bolttal szemben kapott helyet a Flamingó fa-
gyizó, mely minden kedves érdeklődőt ínycsiklandó finomságok-
kal vár. A kínálatban többféle ízesítésű, házi készítésű kézműves 
fagylalt található. A sourbetek, azaz a gyümölcsös fagylaltok il-
letve a tejalapú változataik is megtalálhatóak cukormentes ver-
zióban is. Az ételintoleranciával rendelkező vásárlóink számára 
termékeink elérhetőek glutén- és laktózmentes verzióban is. 

A fagyizó varázsa a finom ízek mellett a kiülési lehetőség. A fa-
gyizó tulajdonosa, a fiatal vállalkozó, Gyöngy Éva Adrienn, egy 
olyan helyet akart teremteni a fagyizóval, ahová mindenki szí-
vesen megy egy frissítő jeges édesség elfogyasztásáért, amelyet 
kellemes, nyugodt környezetben tehet meg. Minderre keddtől 
vasárnapig 10.00 és 20.00 óra között van lehetőség. Számunkra 
a vásárlóink elégedettsége a legfontosabb, így kedvelt hagyomá-
nyos ízeink mellett, próbálunk mindig valamilyen újítást csem-
pészni a kínálatba. Igyekszünk egy színvonalas, de elérhető he-
lyet biztosítani az itt élők számára. 

Célunk, hogy minden mikepércsi szívébe belopjuk a Flamin-
gó ízeit.
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2019 JúniusMikepércsi 
TÜKÖR HIRDETÉSEK

A SeVi Szépségszalon

továbbra is várja meglévő és leendő vendégeit
a Petőfi u. 70. szám alatt,

 
május 15-től új manikürös-pedikürös 

kolléganővel!
Zsanett vállal pedikűrt, manikűrt, műköröm 

építés-töltést,
 géllakkozást erősítéssel és láb géllakkozást.

Bejelentkezés: Szabó Zsanett 06-30/379-9231

 
Kozmetikába, sminktetoválásra, szoláriumba.

Svéd teljes test- vagy hát masszázsra,
 (7 féle olajból lehet választani)

Bejelentkezés: Serestyén Vivien 06-30/435-0538
vagy a SeVi facebook oldalán .

 

Női-férfi és gyermek fodrászat.
Bejelentkezés: Kurtán Regi 06-70/639-2845

vagy szintén a SeVi oldalán.
Regi hajhosszabbítással bővítette 

nemrég szolgáltatásait!

SCHVARZKOPF ZOLTÁN 
kőfaragó, sírkőkészítő 

Telefonszám: 06-20-9885-704 
e-mail: schwarzkopfzoltan@gmail.com 

4130 Derecske, Attila u. 27. 

!  

Síremlékek, ablakpárkányok, kerítéskalapok, lépcsők, konyhapultok, kandallók, szalonnasütők, 
készítését vállalom 

Női – Férfi – Gyermek Fodrászat 

Szolgáltatásaim:

   Női hajvágás
   Férfi hajvágás/gépelés
   Gyermek hajvágás/gépelés
   Hajszárítás/berakás
   hajsütés/hajvasalás
   festés, melírozás
   dauer
   tartós hajkiegyenesítés 
    (keratinos)

   hajfeltöltés, hajregenerálás 
    (keratinos)

Elérhetőségek: 

Borók Judit
telefonszám: +36 20 431 8588 
elérhető vagyok Facebookon és Messengeren 

cím: Mikepércs, Iskolakert utca 24.

Újdonság
Steampod kezelés  

az ápoló hatású hajvasalás!

AKCIÓ! 
kérd hajszárításod 

vagy hajvágásod mellé, 

felár nélkül 
június 30-ig
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Mikepércsi 
TÜKÖRHIRDETÉSEK

2019 Június

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: Elme-Projekt Kft. 
. Olvasó-szerkesztő: Molnár Kinga  . Fotó: Zahorján Mária . Nyomdai munkák: Villjav Kft.

Hirdetés: A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését: féloldal terjedelemben: 10.000 Ft, negyedoldal terje-
delemben: 5.000 Ft, apróhirdetés karakterszámtól függően: 400-500 Ft, apróhirdetés keretes: 400-500 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. 

Őszibarack és sárgabarack kapható a termés erejéig, 
június 20-tól a Jókai u. 15. szám alatt. 
Tel.: 52/803-996, 30/357-4546

Fűkaszálást vállalok. Tel.: 20/338-0104

Eladó Hajdú típusú mosógép, centrifuga, felnőtt női 
kerékpár, gyermekkerékpárok. Érd.: 30/ 904-3306

Eladó 200X90 cm-es zárt és üveges beltéri ajtó, emeletes 
gyerekágy, többfunkciós babakocsi, biztonsági gyerekü-
lés, mikrohullámú sütő, gázpalack, régi típusú kony-
haszekrény, baby komp. Tel.: 70/584-6158

Kiárusítás! 2019. június 15-22-ig most érkezett használt 
ruhaneműk és cipők kiárusítása lesz Mikepércs, Jókai u. 
30. szám alatt. Nyitva tartás: 10.00-18.00 óráig. BÁLA-
BONTÁS MINDEN NAP!

Angol nyelvoktatást, felzárkóztatást, korrepetálást vál-
lalok. 1500 Ft/óra. Egyeztetés telefonon. Érd.:20/520-
3329 

Eladó:
1 db terménydaráló (kalapácsos, 220 voltos)
1 db betonkeverő (oda-vissza forgatható, 3 fázisú motor-
ral +1 db. 220-as motor) 3 db vályú (5 mm vastag a fala, 
1db. 1,8 m.+2 db. 1 m.) 1 db magas nyomású permetező 
(3 dugattyús, 2 munkaszáras, 3 fázisú motorral)
1 db   2”-os keringető szivattyú (3 fázisú motorral)
14 db fóliaváz 1”-os alumínium csőből (4,5 m-es háznak, 
gyári bilincsekkel) 6 db. 3 m-es alucső 60x3 mm vastag
50 fm  2”-os fekete cső 21 fm  ¾”-os horganyzott cső
11 db 2 fm-es  6/4”  fekete cső,1 db  100 l-es hidrofor tar-
tály 1 db  800 l-es gázolaj tartály ½” csappal, 1 db komp-
resszor (2x50 l.-es légtartállyal, 3 fázisú motorral)
3 fm  ½”-os horganyzott cső, 1 db. elektromos kézi le-
mezolló. (Orosz gyártmány), 1 db hegesztő trafó pajzzsal 
220 v
Érdeklődni a 06-30-232-82-73-as telefonon lehet.

Eladó egy alig használt mountain bike acélvázas 
férfi kerékpár (21 sebesség, első-hátsó teleszkóp, 
jó fék). Ár: 16 000 Ft Tel.: 30/777-8172

Hűtőgépek javítását, adás-vételét vállalom 12 
hónapos garanciával. Érdeklődni: Fene Imre 52/ 
398-405, 20/ 964-8222

Energiatanúsítvány készítése tapasztalt helyi 
szakembertől rövid határidőre, olcsón.Tel.: 30/ 
429- 9064

Termelői méz kapható
Újdonságaink:
Repceméz: 1.500 Ft/kg
Galagonyaméz: 1.200 Ft/kg
Akácméz: 2400 Ft/1 kg 
Propoliszos akácméz: 2400 Ft/0.5 kg
Hársméz: 2400 Ft/1 kg 
Erdei mézharmat: 1200 Ft/0,5 kg
Vegyes virágméz: 1400 Ft/1 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
Tóth Méhészet
Mikepércs, Orosz István utca 9.
Tel.:  06-30/178-7541

Háztartási és ipari varrógépek javítását 
vállalom garanciával.
Ingyenes hibamegállapítás, árajánlat! 
Továbbá ollók élezését vállalom.
Folyamatosan kaphatóak szervizelt 
táskavarrógépek.
Érdeklődni: Dandé István 
Mikepércs, Dózsa György utca 18. 
06-52/387-384, 06-20/929-2710
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Rákóczi-tölgy /Ezeréves Tölgy/
Mikepércs
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