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KÖSZÖNTŐÖNKORMÁNYZATI HÍREK
„Több mint másfél milliárd forint érkezik 
várhatóan Mikepércsre, beruházások 
formájában a következő három évben”

Jól indult a nyár a településen, hiszen régen várt 
pályázatokról döntöttek az illetékes szervezetek, 
döntéshozók, amelyek Mikepércs következő éveit 
jelentős mértékben meghatározzák majd. Ezekről az 
eredményekről, az ide vezető útról, valamint a nyár 
mikepércsi kulturális eseményeiről kérdeztük Tímár 
Zoltánt, Mikepércs polgármesterét.

Megnyugodott az Önkormányzat vezetése, miután 
értesült a támogatások megítéléséről?

A pályázatok előkészítése, átgondolása, a pályázati 
dokumentációk elkészítése nagyon komoly munkát 
igényelt, hiszen az óvoda bővítésétől kezdve a belvízelvezetésen át, az újab bicikliút építéséig sokféle 
tudást, tapasztalatot kellett átgondoltan beépítenünk a pályázatokba ahhoz, hogy a kormányzat és az 
unió szervei támogatásra megfelelőnek ítéljék azokat. Ezúton is szeretném megköszönni azt a ren-
geteg erőfeszítést a kollégáimnak, az alpolgármester úrnak, a jegyzőnek, az MTT Kft-nek, amit a siker 
érdekében tettek. Sokat vártunk a bírálatra, van pályázat, amit másfél éve adtunk be, de csak most 
kaptunk zöld lámpát, így nagyon feszült időszakon vagyunk túl, de úgy érzem az eredmény minden 
várakozásunkat felülmúlta.

Milyen pályázatok elbírálása történt már meg és mennyi összeg érkezik Mikepércsre a következő 
időszakban?

Több mint másfél milliárd forint érkezik várhatóan Mikepércsre, beruházások formájában a következő 
három évben. Ebből már 820 millió forint értékben meg is kaptuk a hivatalos értesítést. Ennek egy 
részéből, 180 millió forintból három csoportszobával és egy nagy tornateremmel bővülhet a Tisza István 
utcai óvodaépület, így a Petőfi utcai óvodát végre bezárhatjuk és átadhatjuk más szükséges funkcióknak, 
amelynek megfelelnek. 100 millió forintból valósul meg a belvízelvezető rendszer fejlesztésének első 
üteme, és a Nagyváradig tartó bicikliút részeként 540 milliós beruházásból, Sárándig épülhet bicikliút, 
kedvezve ezzel az Idősek Otthonában dolgozó Mikepércsieknek, illetve a Bodóházán élőknek. Továb-
bá a Megyei Önkormányzat - melynek tagja vagyok -, támogatásával küldte tovább a döntéshozóknak 
az energetikai pályázatunkat 250 millió forint értékben, valamint várjuk a kormány döntését az is-
kola bővítésével kapcsolatos minisztériumi előterjesztésre, amely a kész tervekkel együtt 326 millió 
forintra van beárazva. Mindezek a beruházások tehát a következő három évben fognak megvalósul-
ni, szépen sorban, ahogy a közbeszerzések rendben lezajlanak. A beruházási dömping már elindult, 
hiszen a csatornabővítés ténylegesen elkezdődött a település új részein, amely projekt 457 millió forint 
összértékű. Így jön ki az a meglepően nagy összeg, amelyet Mikepércs fejlődésére és otthonosabbá, 
élhetőbbé tételére használhatunk fel. 
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Valóban melepően nagy összegek jönnek ki. Jellemző ez a többi településre is, hogy ekkora fejlesz-
tésekbe kezdhetnek?

Amikor megnéztem a megye településeinek számait, azt láttam, hogy Mikepércs nagyon előkelő helyet foglal el a 
rangsorban. Tőlünk több forrást csak jóval nagyobb városok kapnak a megyében, Mikepércs most is kiemelkedően 
teljesít. Sok munka és álmatlan éjszaka van mögötte...

A bicikliút építésnél felkaptam a fejem az összegen, 540 millió forint.. Sokan gondolhatják úgy jogo-
san, hogy miért nem inkább az új településrészen épít ekkora összegből utakat az Önkormányzat.

Igen, én is inkább az új osztás és a régi településrész útjait építettem volna meg. Ennyi forrásból minden 
utcát le tudtunk volna aszfaltozni, de sajnos uniós forrásból egyáltalán nem lehetett és a jövőben sem 
lehet normál belterületi utat építeni. Arra nem ad az EU egyetlen fillért sem. Bicikliútra és külterületi út 
fejlesztésre igen, így mi is csak erre tudtunk pályázni. A beruházás összege pedig azért olyan magas, mert 
kisajátításokra lesz szükség, illetve meg kell építeni egy biciklis vasúti átjárót, illetve belterületen biciklis 
pihenőt is terveztünk a pályázatban. 

Ha jól értettem, akkor a következő nyári hónapok az engedélyes tervek elkészítésével és a közbeszer-
zések indításával fognak telni. Jut azért idő Mikepércsen a szórakozásra, szórakoztatásra is?

Ha a Nyári Fesztiválra gondol, akkor mindenképpen lesz egy kis vidámság, kikapcsolódás is két munka 
között, hiszen ebben az évben is színes fesztivál programmal várja majd az Önkormányzat a Főtérre az 
érdeklődő fiatalokat, időseket, gyerekes családokat. Ebben az évben három hétvégén át tart a hagyományos 
fesztivál, várunk mindenkit a programjainkon! A programfüzetet mindenkihez eljuttatjuk, az aktualitá-
sokról, mint például az aznapi időjárás stb., a községünk közösségi oldalán kaphatnak az érdeklődők friss 
információkat. 

Mindenkinek, de elsősorban a gyerekeknek kívánok az Önkormányzat nevében vidám, gondtalan nyarat 
és jó pihenést!
                  Dienes Zoltán



Mikepércsi Tükör

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
820 millió forint értékű beruházás megítéléséről már hivatalos értesítésünk van

Az Önkormányzat tavaly tavasszal 
nyújtotta be fejlesztési elképzeléseit a 
Területi Operatív Program keretében 
kiírt pályázati felhívásokra, amelyeknek 
részben most érkeztek meg az eredmé-
nyei. A gondosan előkészített pályáza-
tokat az irányító hatóság támogatásra 
érdemesnek ítélte, amelynek keretében 
az Önkormányzat 180 millió forintot 
nyert a Petőfi utcai leromlott állapotú, 
köznevelési követelményeknek nem 
megfelelő óvodaépület kiváltására, a 
Tisza István utcai korszerű óvodaépület 
kibővítésére, 100 millió forintot nyert 
a település csapadékvíz-elvezető rend-
szerének fejlesztésére, valamint 540 
millió forintot nyert a 2016 tavaszán 

átadott Debrecen Mikepércs közötti kerékpárút Sárándig történő meghosszabbítására. 

Az új óvoda bővítése
A Petőfi utcai 1900-ban épült óvodaépület eredetileg csendőr laktanyaként funkcionált, amelyet az épület elrendezése 
és kialakítása is jól tükröz. Az óvodaépület a 47-es főútvonal közelsége miatt zajos, évek óta nem felel meg az óvodai 
nevelés szakmai szabványainak. 
2014-ben sikerült az óvodaépületet részben kiváltani, amelynek keretében egy korszerű, XXI. századi követelményeknek 
megfelelő óvoda épült 3 csoportszobával a Tisza István utcán. Az eredeti szándék már akkor a teljes Petőfi utcai óvoda 
kiváltására irányult, azonban a megvalósításnak gátat szabott, hogy az EU akkor csupán a csoportszobák felére bizto-
sított fedezetet.  A Tisza István utcai óvoda megvalósítása óta kereste az Önkormányzat a pályázati lehetőséget annak 
érdekében, hogy a Petőfi utcai óvodások is mihamarabb a Tisza István utcai feladatellátási hellyel azonos színvonalon 
és körülmények között vehessenek részt az óvodai nevelésben. 
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A mostani pályázat keretében elnyert 180 millió forintból további három csoportszobával bővülhet a Tisza István utcai 
óvodaépület, emellett sor kerül egy valamennyi igényt kielégítő tornaterem megépítésére is, amelyben a foglalkozások 
mellett az egész óvodát érintő rendezvények (pl.: szülői értekezletek, farsang, szüret, föld napja, ballagás, anyák napja) 
megtartására is lehetőség lesz. A már meglévő feladatellátási hely bővítésével egy olyan intézmény jöhet létre, mely mind 
méretében, mind kialakításában, mind a beszerzésre kerülő eszközeivel a legmagasabb színvonalon szolgálja a mike-
pércsi gyermekek egészséges, személyükhöz igazodó nevelését, fejlődését.
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A belvízelvezető rendszer fejlesztése

Sokak számára nem ismeretlen a településün-
ket évtizedek óta sújtó belvízprobléma, amely a 
település magas talajvízállású településrészeit érinti 
leginkább. Az elmúlt 20 évben több lakóház is olyan 
szinten károsodott a belvíz okán, amely miatt azok 
életveszélyessé válása következtében szükségessé 
vált az elbontásuk. A lebontott lakóépületek helyén 
a Kormány támogatásával valósult meg több lakóin-
gatlan újjáépítése, teljes mértékű felújítása. Az Ön-
kormányzat évek óta küzd a védekezés problémáival, 
az okozott károk helyreállításával, sajnos a korábban 
kapott állami támogatások a belvíz kártételeinek 
enyhítésére, az okozott károk kijavítására sem voltak 
elegendőek, a meglévő vízelvezető rendszer javí-
tására, korszerűsítésére mindeddig nem kapott az 
Önkormányzat sem hazai, sem európai uniós forrást. A most elnyert 100 millió forintos támogatás sajnos közel sem 
elegendő a belvízprobléma teljes körű megoldására, amelyhez ezen összeg többszörösére lenne szükség. Az Önkormány-
zat tervei szerint, az elnyert támogatásból a belvízelvető rendszer fejlesztésének első üteme valósulna meg a belvízzel 
leginkább veszélyeztetett területek mentesítése érdekében, amelyet később további ütemezett fejlesztések követnének az 
újabb pályázati lehetőségek kihasználása révén. 

Sárándig is épül kerékpárút

Sok éves vágya válhatott valóra a településnek a 
Mikepércset Debrecennel összekötő kerékpárút 
megépültével, amely Debrecen meglévő kerékpárút 
hálózatával kapcsolta össze településünket.  Nagy 
igény volt a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére, a 
kerékpárút átadása óta megtöbbszöröződött a Debre-
cenbe munkába, iskolába, szórakozni és bevásárolni 
kerékpárral járók száma. Az akkori pályázat limitálta 
a belterületen megépíthető kerékpárút hosszát, ezért 
a kerékpárút csupán a Rózsás utcai kereszteződésig 
épülhetett ki. A most elnyert 540 millió forintos 
beruházás keretében tovább épülhet a kerékpárút, 
amely a település belterületét átszelve egészen a 
sárándi közigazgatási határig kerül kiépítésre. 

A kerékpárút várhatóan nagyban megkönnyíti majd a Bodóháza településrészen és az Idősek Otthonában lakók életét 
is, akik a jövőben kényelmesebben és biztonságosabban közlekedhetnek majd otthonuk és a településközpont között. A 
mikepércsi kerékpárút megépülésével párhuzamosan megvalósul a Sáránd–Derecske, illetve a Tépe–Berettyóújfalu közötti 
kerékpárút is, amelyek elkészültével akadálytalanul lehet majd kerékpárral eljutni Debrecentől egészen Nagyváradig. A 
gépjárműforgalom csökkenése és a kerékpáros közlekedés erősödése várhatóan nagyban hozzájárul majd a környezet és 
egészségtudatos életszemlélet erősödéséhez, amellyel településünk még élhetőbbé, biztonságosabbá és tisztábbá, a polgárok 
még egészségesebbé válhatnak. 

                                           Tímár Zoltán 
                                                                                        polgármester
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Megkezdődött a szennyvízcsatorna bővítési beruházás  kivitelezése

Amint arról korábban beszámoltunk, uniós és hazai forrás-
ból, állami irányítással, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft. konzorciumvezetése mellett szennyvízcsator-
na bővítésre kerül sor településünkön, amely azon település-
részeken élők számára nyújthat kézzelfogható segítséget, akik 
- főként a későbbi beépülés miatt - kimaradtak a korábbi csa-
tornázásból. A beruházás megvalósítására a Környezeti és Ener-
giahatékonysági Operatív Program keretében Mikepércs nettó 
389.503.167 forint összegű támogatást nyert, amelyhez az Ön-
kormányzatnak nettó 68 millió forint önrészt kellett biztosíta-
nia, amelynek megfizetéséhez az önerő támogatást, valamint a 
Miniszterelnökség által nyújtott kiegészítő támogatást vettünk 
igénybe.

Tavaly októberben a konzorciumvezető által lefolytatott köz-
beszerzési eljárást követően került sor a nyertes BÓLEM Kft-vel a 
szennyvízcsatorna bővítés kivitelezésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés aláírására. Az aláírás óta eltelt időben a kivitelezőnek 
sikerült megszereznie a beruházás megkezdéséhez szükséges 
engedélyeket, amelyek birtokában májusban elkezdődhetett az 
építési munkák előkészítése.   Az elnyert támogatás a szigorú 
uniós előírások miatt kötöttségekkel terhelt. A legfőbb kötöttség, hogy az EU nem támogatja az előközművesítést, tehát 
azon üres telkek csatornabekötését, amelyeken nem áll lakóépület. További kötöttség, hogy az eredeti tervekhez képest 
több, főként zártkerti utcát ki kellett venni a beruházásból, mert ezeken a területeken a laksűrűség nem érte el az unió 
által megkövetelt (vezeték kilométerenként legalább 52 lakóingatlan kerüljön bekapcsolásra) minimális mértéket sem. Az 
unió a pályázati forrás terhére helyrajzi számonként legfeljebb egy bekötést engedélyezett, amely elsősorban az ikerház és 
sorház tulajdonosok számára jelent nehézségeket. A beruházás kötöttségeivel szemben előny, hogy a bekötéssel érintett 
jogosultak a korábbi szennyvízcsatorna beruházással ellentétben teljesen ingyen juthatnak hozzá a csatornabekötéshez.  

A vállalkozónak a kivitelezési munkálatokra 
426 napos időtartam áll rendelkezésére, ami azt 
jelenti, hogy december közepére a próbaüzem 
lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárásra 
is sor kerül. A kivitelezés során, mivel mélyen 
fektetendő vezetékekről van szó, elkerülhetetlen 
a gépjármű és a gyalogos forgalom zavarása és 
korlátozása, amelyről a kivitelezőnek köteles-
sége pontos információval ellátni a polgárokat, 
de a tájékoztatásba természetesen Önkormány-
zatunk is bekapcsolódik facebook oldalunkon 
keresztül. 

A projekt megvalósítás során 182 lakóingatlan 
bekötésére kerül sor, és mind az új óvoda, mind 
a bölcsőde szennyvíz elvezetése és kezelése 
megoldódik. Az újonnan létrehozandó gravi-
tációs gerincvezeték hossza 4021 fm, míg a 
nyomóvezeték hossza 640 fm.  Megépül még 3 
db közterületi átemelő, és 3 db házi beemelő a 
nyomott gerincvezetéken, valamint 1 db szip-
pantott szennyvíz fogadó műtárgy.
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A projekt irányítási struktúráját az ábra szemlélteti, amelyből jól látható, hogy az Önkormányzatnak sajnos nincs 
közvetlen irányítási joga a projektre vonatkozóan, igényeinket, javaslatainkat csak közvetve, a Mérnökszervezeten 
illetve a Nemzeti Fejlesztési Programirodán, mint konzorciumvezetőn keresztül tehetjük meg. Mindezek ellenére az 
Önkormányzat szakemberei a projekten tartják a szemüket és mindent elkövetnek, hogy határidőre és jó minőségben, 
az érintett polgárok igényeinek megfelelően készüljenek el a létesítmények. Kérjük és bátorítjuk az érintetteket, hogy 
kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak az Önkormányzathoz, mi mindent megteszünk, hogy az igényeket megis-
mertessük az irányítási struktúra érintett szereplőivel.  

Az Önkormányzat tájékoztatási céllal - a konzorciumvezető, a kivitelező, a mérnökszervezet, valamint a leendő 
üzemeltető képviselőinek meghívásával  - 2017. május 11-én lakossági fórumot tartott azon beruházással érintett mike-
pércsi polgárok részére, akik a fejlesztéssel érintett településrészeken már felépített lakóingatlannal rendelkeznek. A 
tájékoztató fórumsorozat következő állomásaként azon polgárok részére kerül majd sor lakossági fórum megtartására, 
akik a beruházással érintett településrészeken még beépítetlen telektulajdonnal rendelkeznek. Az üres telektulajdono-
sok lehetőséget kapnak arra, hogy bekötéseiket a nagy beruházással párhuzamosan, a kivitelező közreműködésével 
valósíthassák meg, ezt azonban a fentebb említett kötöttségek miatt önerőből kell vállalniuk.
                            Karácsony Antal
                  alpolgármester

Kérjük a tulajdonosok segítő közreműködését 
a házuk előtti közterületek tisztán tartásában
 
Az ingatlantulajdonosok ingatlanuk előtti közterületek gon-
dozásával kapcsolatos kötelezettségeit az 1/1986. (II. 21.) 
ÉVM-EüM együttes rendelet előírásai szabályozzák. A rende-
let értelmében az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek 
gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 
egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv 
is van, az úttestig terjedő teljes terület, illetve a járdaszakasz 
melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.

Az Önkormányzat az elmúlt években a közfoglalkoztatottak segítségével igyekezett a település minél több utcájában rendszere-
sen kaszálni a házak előtti közterületeket, erre azonban egyre kevesebb a kapacitás. Az Önkormányzatnak a közfoglalkoztatási 
programok keretében számos előírt határidős feladatot kell elvégeznie, amelyek mellett csak időszakosan és korlátozottan van 
lehetőség növényzetmentesítésre. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az idei évben számottevően csökkent a közfoglalkoztatotti 
létszám, amely a közfoglalkoztatás keretében kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok elvégzését is megnehezíti.
Településünk tisztasága valamennyi lakó közös érdeke, tisztelettel kérjük ezért a polgárokat, hogy gondoskodjanak a 
házaik előtti közterületek rendszeres tisztán tartásáról, gazmentesítéséről. 
                 dr. Vántus Tamás jegyző

A mikepércsi játszótér felújítása

A Startmunka Program idei vállalása keretében az  Ön-
kormányzat felújította a település játszóterét. Az asztalos 
brigád ismét szép munkát végzett.
Köszönjük!
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Szünidei gyermekétkeztetés

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Önkormányzat az idei nyáron is gondoskodik a rászoruló gyermekek ingyenes étkeztetéséről. 
2017. június 16.  és  2017. augusztus 31. között hétköznapokon minden 5 hónapos és 18 év közötti életkorú hátrányos helyzetű 
és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű mikepércsi gyermek részére in-
gyen napi egyszeri  meleg ebédet biztosít az Önkormányzat. 
Azok a gyermekek sem maradnak étkezési lehetőség nélkül, akik nem rászorulók, tehát nem tartoznak a fenti kategóriába, de 
szüleik a nyári szünidőben nem tudják megoldani a napi meleg étkezésüket, Ők a menzai étkezés díjának megfelelő összegért 
344 Ft-os áron vehetik igénybe az étkezést. Ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, (de nem hátrányos 
helyzetűek, illetve nem halmozottan hátrányos helyzetűek) féláron, 172 Ft-os áron ebédelhetnek.  
Az ebéd az Önkormányzat konyháján készül főként a közfoglalkoztatás keretében helyben megtermelt minőségi alapanyagok 
felhasználásával. Az Önkormányzat lehetőséget biztosít a helyben történő fogyasztásra, de igény esetén el is vihető az ebéd.
Bátorítjuk a gyermekeket és szüleiket, hogy mind többen vegyék igénybe a szolgáltatást.
                    Vida Gáborné aljegyző
Idén sem maradhat el az önkormányzati tábor

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Önkormányzat az idén is megszervezi 
a 6-12 éves korú gyermekek számára a nyári tábort. A tábor változa-
tos és színes programokkal várja a gyermeket, többek között kézműves 
foglalkozással, strandolási lehetőséggel, filmvetítéssel, látogatással 
az Agora Tudományos Élményközpontba, a Titanic Játszóházba, a 
Kerekerdő Kalandparkba, továbbá a Koppány-völgye Kalandparkba, 
ezen túlmenően idén is lesz kerékpártúra, AURA kutyaterápiás bemu-
tató és még nagyon sok érdekes program.  

A tábor célja a gyermekek hasznos és egyben szórakoztató időtöltésének a 
megszervezése a hosszú nyári szünidő ideje alatt, segítséget nyújtva ezzel 
főként azoknak a szülőknek, akik munkavégzésük, vagy egyéb ok folytán nem tudják megoldani  gyermekük nyári nappali 
elhelyezését. A tábor 2017. július 3-tól 2017. augusztus 11-ig hat egymást követő héten (munkanapokon) várja a gyermekeket 
7.30 és 16.30 óra között. A tábor részvételi díja 6.000 Ft/fő/hét, mely tartalmazza a programokhoz kapcsolódó költséget. A 
tábor ideje alatt napi háromszori ingyenes étkezést biztosít az Önkormányzat a résztvevő gyermekek számára. A táborról 
további információ kérhető a Polgármesteri Hivatalban.
                      Vida Gáborné aljegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Újra a szelektív hulladékgyűjtésről

Mindannyiunk nagy örömére ez év májusától Mikepércsen is elindí-
totta a háztól való szelektív hulladékgyűjtést (műanyag és papír) a 
Debreceni Hulladék Kezelő Kft.

Nem árt elismételni néhány fontos tudnivalót a zsákos gyűjtésről:
- Minden lakás indulásnak 2 db zsákot kapott, azonban ha ettől több 
hulladék keletkezik, átlátszó műanyag zsákokban ki lehet azt is tenni 
a kuka mellé és ahány zsákot elvittek a DHK szakemberei annyi üres 
zsákot fognak a kukákon hagyni.
- A műanyag hulladékot tisztán, vegyszer és ételmaradéktól mentesen 
kell gyűjteni.
- A szelektív hulladékgyűjtő zsákok elszállítása reggel 6 órától történik, így aki később helyezi ki a zsákokat, azt nem fogják 
elvinni.
- A szelektív hulladékos zsákok elszállítása minden hónap utolsó hétfőn és kedden történik, más időpontban felesleges 
a zsákokat kihelyezni azokat nem fogják elvinni.
- Az üveghulladék szelektív gyűjtése továbbra is a hulladékgyűjtő pontokon, konténerben történik.
Kérünk minden Mikepércsi Polgárt, hogy kezelje jelentőségének megfelelően a szelektív gyűjtést!
                       Karácsony Antal alpolgármester
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Mikepércs Önkormányzat konyhája két recepttel is a Top 50-be került

Az  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet, 2016. decem-
ber 05-től-december 16-ig vetélkedőt hírdetett, a „Merőkanál” Országos program 
keretében, 2 kategóriában:
 „Ki lesz Magyarország közétkeztetője” és „Magyarország legjobb menza ételei”.
A Mikepércsi Hunyadi János Iskola és AMI, valamint Mikepércs Község Önkor-
mányzatának Étkező-Konyhája közösen benevezett a versenybe. A 10 játéknap 
alatt, az iskolás gyerekek az ebéd elfogyasztása után, a pedagógusok segítségével 
interneten keresztül szavazhattak a napi menüre.
Országos szinten 298 közétkeztető és 7500 gyerek szavazatai alapján választották ki 
Magyarország 50 legjobb menza ételét, mely megjelent az Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés – Egészségügyi Intézet  honlapján.  2017. március 09-én  volt a helyezések 
kihirdetése,  melyet a gyerekek szavazatai alapján és a konyhák által készített receptúrák 
(100 főre lebontva) alapján szakmai zsűri választott ki.
Mikepércs Önkormányzat konyhája két étellel is a Top 50-be került. 11. helyezettek 
lettünk a sonkás pizzával, valamint 24. helyezést ért el a töltött csirkecomb burgo-
nyapürével. Így a receptúránk megjelent a Magyarország legjobb menza ételei kiad-
ványában, mely megtekinthető a merokanal.hu honlapon.
                                           
           Lakriouiné Barcsay Katalin
                                élelmezésvezető

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Virágos Mikepércs 2016

A tavalyi évben először rendeztük meg a Virágos Magyarország elnevezésű országos verseny kapcsán a helyi, „Virágos Mike-
pércs 2016” elnevezésű versenyünket. A zsűrizésnél fontos szempont volt, hogy a kert közterületről jól látható legyen. A tavalyi 
év nyerteseinek május folyamán adtuk át a díjakat. Idén újra megrendezésre kerül a “Virágos Mikepércs 2017” című helyi 
virágosítási versenyünk. Bízunk benne, hogy egyre többen kapnak kedvet otthonuk  parkosításához, virágosításához, ezzel is 
növelve Mikepércs virággal beültetett területének nagyságát.

A nyertesek: Bani Erzsébet (Petőfi 87/a.), Bihari család (Deák Ferenc u. 7.), Diószegi család (Nap u. 30.), Gali Lajos és fele-
sége (Szabadság u. 11.), Jámbor Lajosné (Erdő u. 21.), Kiss László és családja (Kiss Endre u. 1.), Kurtz család (Tóth Árpád u. 
21.), Lánczi Imréné (Szabadság u.13/a), Molnár Lászlóné (Sirály u. 6.), Péterszegi család (Nagyváradi u.13.), Rázsó Lajosné 
(Rózsás u. 2.), Szabó Józsefné (Orosz István u. 1.), Szolnoki család (Szél u 6.), Telekdiné Simon Ildikó  (Szél u. 3.)
                Zahorján Mária



Mikepércsi Tükör

INTÉZMÉNYI HÍREK/ BÖLCSŐDE
Nyílt délelőtt a leendő bölcsiseknek és szüleiknek

Nagy volt az érdeklődés a nyílt délelőttünkön. A gyermekek és a szülők örömmel érkeztek a bölcsődénkbe és együtt fedez-
ték fel a bölcsőde csodálatos világát. Megismerkedhettek a kisgyermeknevelőkkel, a bölcsőde orvosunkkal, napirendünkkel. A 
szülőkben felmerülő kérdésekre szívesen válaszoltunk.

Első Bálunk

2017. április 22-én megrendeztük a Mikepércsi Bölcsőde I. Jótékonysági Bálját. Örömmel és nagy szeretettel készültünk az estére. Fűrész 
Tünde miniszteri biztos levélben köszöntötte a rendezvényt, amit ezúton is közlünk:

„ Szeretettel köszöntöm a Mikepércsi Napsugár Bölcsőde Jótékonysági Báljának résztvevőit az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és 
Ifjúságügyi Államtitkársága nevében. 
Az első bölcsőde 1852. április 21-én nyitotta meg kapuit Pesten a Kalap utcában.  2010 óta ez a nap hivatalosan is a Bölcsődék Napjává vált, 
amelyet országszerte együtt, így Mikepércsen is ünnepelnek, ünnepelünk.   Az első kisdedóvó fő feladata már akkor is a kisgyermekek napköz-
beni felügyelete és ellátása volt. A szolgáltatás létrehozásának elsődleges célja mit sem változott az eltelt 165 év folyamán. A szülői gondviselés, 
a törődés, a felügyelet szakszerű pótlása, a gyermekek biztonságos napközbeni felügyeletének biztosítása. 
Mostanra már hazánkban több száz bölcsődében sok ezer gyermekről gondoskodnak hozzáértő szakemberek nap mint nap. Nekik 
köszönhetően Magyarországon a bölcsődei ellátás nemzetközi mércével is magas szakmai színvonalon működik, a legsikeresebb és legelis-
mertebb gyermekjóléti ellátás.  Mindez köszönhető a szakemberek áldozatos szerepvállalásának, szakmai tudásának és elhivatottságának.  
Köszönöm tehát mindazon szakemberek áldozatos munkáját, akik hivatásukkal a családokat, a felnövekvő generációkat szolgálják. Köszönöm 
azt a kitartást és tenni akarást, amellyel segítik a napközbeni kisgyermekellátás, a bölcsődei rendszer folyamatos fejlesztését, megújítását és 
megbízható működését. A kormányzati családpolitika egyik fontos területeként igyekszünk minden lehetséges eszközzel megerősíteni és támo-
gatni a bölcsődéket, elismerni a bölcsődékben folyó magas színvonalú munkát és ezzel is segíteni a gyermekeket nevelő családokat a minden-
napokban. Köszönöm, hogy ebben a partnereink, s közösen tudunk munkálkodni azért, hogy Magyarország igazán családbarát országgá 
váljon.  
Munkájukhoz sok sikert, a mai estéhez pedig örömteli, felszabadult együttlétet és jó szórakozást kívánok!”
                          Fűrész Tünde
                                                                                                                                                    a bölcsődei rendszer átalakításáért felelős miniszteri biztos
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Bölcsis gyermeknap

Hagyománnyá vált intézményünkben a gyermeknap alkalmából megrendezett 
családi délelőtt és délután. Együtt, vidám hangulatban kedves meglepetésekkel 
köszöntöttük a gyermekeket. A Huncutka Alapítvány ebben az évben is eljött 
hozzánk és gondoskodott a jó hangulatról (ugrálóvár, arcfestés, csillámfestés, zene)
A gyermekek kedvence, Tompetiék ellátogattak bölcsődénkbe, a szülőkkel együtt 
énekeltünk a népszerű dalokat. A gyerekek is bekapcsolódtak a zenés műsorba. Az 
arcukon az öröm, vidámság, mosoly, jókedv tükröződött.
Varga Domokos író így vallott a gyermekek mindennapjairól:
“Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt 
hiszi csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy-e világban otthonosan mozgó, 
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

2017. július 19-én 16.30-tól várjuk a leendő bölcsődés gyermekek szüleit, az első szülői értekezletünkre.
2017. július 21-én 16 órától búcsúznak az óvodába menő gyermekek a bölcsődétől.

A bölcsőde nyári zárása 2017. július 24-től 2017. augusztus 6-ig tart.
Nyitás: 2017. augusztus 7-én
Szeretettel várjuk a gyermekeket!
Jó pihenést és eseménydús nyarat kívánnak a bölcsőde dolgozói! 

           Dudás Gyöngyike intézményvezető

A Magyar Bölcsődék Napjához igazítottuk a bál időpontját, így 
megemlékezést is tartottunk, megköszönve a bölcsődei dol-
gozók áldozatos munkáját. Elénekeltük bölcsödénk indulóját, 
melynek szövegírója és zeneszerzője Tóth Zsolt, énekese Erdős-
Tóth Fruzsina. Az induló megszületéséről így vall az alkotó:

„ Örömmel fogadtam Gyöngyike felkérését a “bölcsi induló” 
megírására. Zeneileg igyekeztem az egyszerűségre törekedni és min-
dezt olyan szöveggel társítani, melyet mindenki a magáénak érezhet. 
A kisfiam bölcsődés évei alatt személyesen is megélhettük a dalban 
elhangzó élményeket. Köszönettel tartozom Gyarmati Balázs hang-
mérnök barátomnak a felvétel elkészítéséért.”
 A Süni csoportba járó kisgyermek, Balla Dávid anyukája így em-
lékezik a bálunkra:
„Mi szülők is szívesen ötleteltünk a bál előkészületében, régóta dédelgetett vágyunk és biztattuk a bölcsőde vezetőjét és dolgozóit, hogy 
együtt megcsináljuk. A bölcsőde is minden támogatást megérdemel, ahová a “kincseink” jártak és járnak, első igazi közösségben szer-
zett élményeiket szerezhetik meg. A báli műsorra nagyon szívesen készültünk, lelkesen adtuk elő és vidám hangulatot teremtettünk az 
előadásunkkal. A bálon a baráti társaságunkkal vettünk részt, ahol mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. A lendületes és alapos 
szervezés úgy éreztük a jó kedvnek már alapot szolgáltatott, így az idő múlását is alig vettük észre. Kellemes hangulatban élveztük a szín-
vonalas műsort. A finom vacsora után volt idő a többi szülővel való vidám beszélgetésre. Úgy érzem az ilyen alkalmak ezért is szükségesek, 
hogy néha az intézmény falain kívül is kicsit építve legyen a szülői összetartás. A tombolán meglepően sok ajándékot sorsolhattak ki a 
szervezők, szinte mindenki nyerhetett. Köszönjük még egyszer a bölcsődének és reméljük hagyományt sikerült teremteni a továbbiakban a 
bál szervezéséhez. Ahogy a mi szüleink is részt vettek a mi gyerekkori intézményeink támogatásában, úgy mi is úgy gondoljuk, akikkel saját 
gyermekeink által kapcsolatba kerülünk segítjük, ahogy tudjuk.”   Balla-Papp Viktória  szülő

                   Dudás Gyöngyike intézményvezető

13.
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A „Föld Napja” az óvodában

1970-ben tartották meg először a Föld Napját azzal a céllal, hogy a világ 
környezetvédőinek lelkiismeretét felébresszék az egész Föld veszélyeztetett-
sége iránt. Több, mint 125 ország környezetért aggódó polgárai, falvak, váro-
sok, iskolák, környezetvédő szervezetek, a legkülönbözőbb módon, saját 
szervezésű programokkal tették emlékezetessé és világméretűvé ezt a napot. 
Célja a figyelemfelhívás a környezetvédelem fontosságára. A Föld Napján való 
rendezvények alkalmat adnak arra, hogy az emberiség és az egyes ember is 
mérlegelje, hogyan bánik környezetével, és mit tesz azért, hogy a természet és 
benne az ember egészségesebben éljen, a természeti értékek megmaradhas-
sanak. A világ eljutott arra a pontra, hogy a Föld Napját nem csak ünnepelni 
kell, hanem tenni, sokat kell tenni azért, hogy megóvjuk környezetünket.
„Zöld” óvodánkban, a Föld Napja alkalmából évente szervezett programok ál-
tal megpróbálunk  rámutatni, milyen lenne a helyes és követendő életmód, és 
hogy egyénileg is mit tudunk, illetve mit lehetne még tenni környezetünk vé-
delméért. A legfontosabb, hogy ne csak beszéljünk ezekről a dolgokról, hanem 
tetteinkkel, életvitelünkkel példát is mutassunk. Tanítsuk meg a gyerekeket 
arra, hogyan védjék, tiszteljék környezetüket, a Földet, ahol élnek.
Ebben az évben kiemelt figyelmet kapott a biodiverzitás és a fenntartható 
fejlődés. A gyerekek   testközelből figyelhették meg a különböző pókokat, 
kígyókat, gyíkokat a hüllőkiállításon, valamint csoportonként szervezett 

játékos feladatokban ismerkedhettek a 2017- es „Év élőlényeivel”.

Az újrahasznosítás jegyében meghirdetett kupakgyűjtő versenyben nagy lelkesedéssel vett részt gyermek és felnőtt egyaránt. A 
szorgalomért- a dicséret mellett- Zöld Manó minden csoportot ajándékkal lepett meg, mellyel tovább bővíthetjük tudásunkat 
Földünkről.
Figyeltünk környezetünk, óvodánk udvarának szépítésére és virágosítottuk a Földet a gyerekek által hozott palántákkal. A ker-
tészkedést megelőzte a virágfajtákkal való ismerkedés, dallal és játékkal valamint a csoportokban egyedi, színes újrahasznosított 
locsolókannák készültek műanyag flakonokból. A színek nemcsak kertünkben, de a hirdetőtábláinkon is megjelentek „Az én 
kedvenc virágom” címmel rendezett rajzkiállításon.
Ezúton is szeretnénk a szülőknek köszönetet mondani a jó ügyet szolgáló több zsák műanyag kupak összegyűjtéséért, a virág-
palántákért, valamint minden közreműködésért, mellyel segítették programjaink megvalósulását, óvodai zöld szemléletünk gaz-
dagítását.  
                      Diószeginé Csukás Judit
                  óvodapedagógus, Napocska csoport

Látogatás az Idősek Otthonában

Az év legszebb napja az Anyák Napja. Csoportunk titokban, iz-
gatottan készült az Édesanyák és Nagymamák felköszöntésére. 
Május 8-án ellátogattunk az Idősek Otthonába, ahol nagy-nagy 
szeretettel fogadtak bennünket, anyák napi műsorunkkal pedig 
megajándékoztuk az Otthon lakóit. A műsort sok-sok tapssal, 
szemükben hálával köszönte meg a közönség. Az otthon dol-
gozói kis ajándékkal, finom süteménnyel és teával kedveskedtek.

           Mike Andrásné óvodapedógus, Pillangó csoport
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Gyermekhét

Hagyományainkhoz híven idén is sok meglepetés várta ezen a héten a gyerekeket.
Május 29. hétfő: Sanyi bohóc zenés, interaktív műsora szórakoztatta a gyermekeket. A műsor költségeit a szülők finanszírozták.
Május 30. kedd: Kirándulások. A két kiscsoport a Debreceni Állatkertbe tett látogatást. A középsős és nagycsoportos gyerekek a 
Nyíregyházi Állatparkba kirándultak. Nagy élmény volt számukra az Afrika park, a Brazil esőerdők egzotikus állatvilága, az óceá-
nok mélyén élő állatok és növények, a fejük fölött úszó cápák. A nap fóka show-val zárult, amit lelkesen tapsoltak végig a gyerekek. 
A kirándulás költségeit a Csodavár Óvoda és egy Nyíregyházára menő busz költségeit a mikepércsi Önkormányzat finanszírozta.
Május 31. szerda: A nagy melegben jólesett a Kovács János vállalkozó által felajánlott finom fagylalt. Ezután az óvodánkba járó 
Beke Lilla, testvére Beke Enikő és kis társaik, akik a  Valcer Táncstúdió tagjai, megörvendeztettek bennünket egy délelőtti táncos 
előadással.
Június 1. csütörtök: A gyermekhét lezárásaként ezen a napon a gyerekek megmutathatták kreativitásukat a homokvárépítő 
versenyen, a kézműves foglalkozásokon és az aszfaltrajz versenyen.
                           Rácz Gabriella óvodavezető-helyettes

A Magyar Költészet Napja az óvodában

A Magyar Költészet Napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük. Ebből az alkalom-
ból óvodánk idén először a Vers Ünnepét egy kétnapos programsorozattal tette emlékezetessé.
Április 10-én, hétfőn a családok kedvenc, kedves verseit vártuk. Minden gyermek örömmel hozta a költeményeket, melyeken 
érezhető volt, hogy mennyi kedves emlék fűződik hozzájuk. Ezek a versek az egész hét folyamán díszitették óvodánk környezetét. 
Jó érzés volt látni, hogy a családok egymás verseit milyen nagy kiváncsisággal és érdeklődéssel olvasgatják. Ezen a napon óvodánk 
folyosóján egy kis kiállítást rendeztünk József Attila: Altató című verséhez készült illusztrációkból, melyeket a családok örömmel 
készítettek el.

Április 11-én, kedden óvodánk ügyes versmondói mutatkoztak be kedvenc verseikkel, mondókáikkal, hallgattunk megzené-
sített verseket, és a napot Zelk Zoltán: Tavaszi dal című versének közös elmondásával zártuk.
A programsorozat végén óvodapedagógusaink az összegyűjtött versekből, illusztrációkból egy „Csodavár” kötetet fűztek össze.
         
              Soóky-Szili Krisztina óvodapedógus, Pillangó csoport

Ismerkedés az angol nyelvvel

A Csodavár Óvodában az idei nevelési évben minden korosztály számára lehetőség nyílt az angol nyelvvel való ismerkedő 
foglalkozáson való részvételre. A kis és középső csoportokban bemutató nyílt nap formájában a szülők is betekinthettek a 
játékos fejlesztő nyelvi foglalkozásba. A gyermekek egész évben nagy örömmel, szívesen vettek részt ezeken a foglalkozáso-
kon. Büszkén mutatták meg a szüleiknek is, kis „tudományukat”.
                Korpai Beáta óvodavezető
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Nemzeti Összetartozás Napja az óvodában

Óvodánk vezetője, Korpai Beáta nyitotta meg a megemlékezést, elmondta, hogy mit jelent számunra ez a nap. Török Réka, Méhecske 
csoportos óvodás Bagi népdalokat énekelt, szülei, Török  Gergely és Törökné Vajda Judit néptáncpedagógusok pedig Bagi táncokat 
adtak elő. A két nagycsoport egy- egy játékfűzért mutatott be. Utána kézműveskedéssel töltöttük a nap további részét.
              Rácz Gabriella óvodavezető-helyettes

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA

16.
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA
A Katica csoport ballagása

Fülöp Kiara Angéla, Gyöngyösi Dzsesszika Kamilla, Hamza Rajmund Sebestyén, Horváth Marcell István, Juhász Áron, Nagy Diána 
Szilvia, Reichel Marcell,  Sárosi Bence, Simon László, Solti Angelika, Sramkó Zselyke, Szabó Máté, Szilágyi-Ferreiro Emma, Tóth 
Krisztina Anna, Vass Noel, Szathmári Zselyke, Wagner Dominik.
Óvónénik:    Rácz Gabriella, Varga Beáta 
Dajka néni:  Csekéné Papp Gyöngyi

A Maci csoport ballagása

Balogh Ádám István, Báthori Benedek József, Beke Lilla Zsófia, Csiha Mercédesz Vivien, Dászkál Tamás, Decki Csenge, Gali 
Luca, Girán Balázs,  Gyöngyösi András, Kondor Attila József, Kozel András, Martocián Róbert Ramon, Nagy Dávid, Nagy Ro-
land, Nagy Viktória, Papp Anna Ildikó, Rácz Attila, Simon Milán, Szabó Anikó, Szabó Csanád, Tiba Milán, Tóth Tamara
Óvónéni: Szabó Józsefné, Nagy Katalin. Dajka néni: Szabó Lajosné
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
Tanulóink versenyeredményei

IV. Gyulai 56-os Művészeti Emlékverseny az Október 23. Alapítvány szervezésében 
I. hely Besenyei Virág   Felkészítő pedagógus: Dévényi Mihályné
Ökoskodó komplex vetélkedő a fenntartható fejlődésért a Hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola szervezé-
sében
I. hely Beke Enikő, Besenyei Virág, Ilyés Orsolya, Szemere Adrienn Felkészítő pedagógus: Kelemenné Hortobágyi Ilona
„Mesél a Sárrét” megyei népmesemondó verseny a Püspökladányi Petritelepi Általános Iskola szervezésében
II. hely Gali Máté  Felkészítő pedagógus:  Dévényi Mihályné
XIV. „Égig érő fa” járási mesemondó verseny a Konyári Művelődési és Ifjúsági Ház szervezésében
II. hely Gali Máté Felkészítő pedagógus: Dévényi Mihályné
„Értékeink vetélkedő Hajdú-Bihar megyében” a  Földművelésügyi Minisztérium támogatásával, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szervezésében
III. hely Beke Enikő,  Besenyei Virág, Ilyés Orsolya, Szemere Adrienn  Felkészítő pedagógus: Kovácsné Bíró Annamária
„A Hunyadiak nyomában”,  megyei történelmi verseny, a Debreceni Hunyadi János Általános Iskola szervezésében
III. hely Gali Máté, Kovács Anna, Kovács Dorottya, Tóth Balázs  Felkésztő pedagógus: Szima Gáborné
Megyei versmondó verseny a Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI szervezésében
I. hely  Gráfel Patrik Felkészítő pedagógus: Sápi Ildikó,  I.hely Lovász Nóra Felkészítő pedagógus: Almásiné Szentjóbi Ildikó
Megyei idegen nyelvű vers- és prózamondó verseny a Debreceni Csapókerti Általános Iskola szervezésében
I. hely Lovász Nóra Felkészítő pedagógus: Kovács Judit
Tankerületi Alkalmazói Informatika verseny a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola szervezésében
II.hely Kovács Dorottya Felkészítő pedagógus: Gulyás Erzsébet
„Varázsolvas” megyei szépolvasó verseny a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és AMI szervezésében
II.hely Juhász Anna  Felkészítő pedagógus: Almásiné Szentjóbi Ildikó
Megyei képzőművészeti verseny a Hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében
III. hely Lénárt Hunor Felkészítő pedagógus: Kovács Szilvia Brigitta
Gyermek iskola kupa közlekedés-biztonsági vetélkedő a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Területi Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében
III. hely Hekler Áron,  Kapdos Kristóf, Pálfi Kitti, Tóth Gergő  Felkészítő pedagógus: Kovácsné Bíró Annamária
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei  helyesíró verseny iskolai fordulója 
5. évfolyam: Tóth Balázs (I. hely), Tóth Péter (II.hely), Fazekas Fanni (III. hely)
6. évfolyam: Diós Eszter (I. hely), Kovács Dorottya (II. hely), Kovács Anna (III. hely)
7.-8.  évfolyam: Besenyei Virág ( I. hely), Beke Enikő (II. hely), Ilyés Orsolya (III. hely), Rácz Rita (Különdíj)
Lotz János Kárpát-medencei szövegértési és helyesírási verseny iskolai fordulója
7-8. évfolyam Ilyés Orsolya ( I. hely), Beke Enikő (II. hely), Lázár Dorka (III. hely), Ujhelyi Imre (Különdíj)
Térségi XI. „Képzelet varázspálca” című mesemondó verseny a Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola szervezésében
Különdíj: Balogh János Felkészítő pedagógus:  Gulyás Erzsébet
Megyei versmondó verseny a Debreceni Benedek Elek Általános Iskola szervezésében
Különdíj: Kovács Ármin Felkészítő pedagógus: Almásiné Szentjóbi Ildikó
IV. Petőfi-szavalóverseny kelet-magyarországi elődöntője a koltói Agape Alapítvány szervezésében
Különdíj:  Balogh Roland, Besenyei Virág, Kapdos Flóra Felkészítő pedagógus: Dévényi Mihályné
Megyei Bibiliai történetmondó verseny a Debreceni Talentum Baptista Általános Iskola szervezésében
I.hely: Kovács Dorottya, Szemere Adrienn, II.hely: Besenyei Barbara, Gali Máté,  Rajzpályázat: III.hely Kovács Dorottya
Felkészítő pedagógus: Pesti Anita
XVIII. Országos Bibliai Történetmondó Verseny döntője Gyulán
III.hely Kovács Dorottya, Felkészítő pedagógus: Pesti Anita
Kockakobak országos matematika verseny
5. évfolyam: Budai Flóra (10. hely), Juhász Nándor (14. hely), Fazekas Fanni (17. hely) 6. évfolyam: Kovács Dorottya (14. hely) 
Felkészítő pedagógus: Kajatinné Csikai Krisztina
Országos matematikai alapműveleti verseny
5. évfolyam: Juhász Nándor (területi 11. hely) Felkészítő pedagógus: Kajatinné Csikai Krisztina
8. évfolyam: Ujhelyi Imre (területi 2. hely) Felkészítő pedagógus: Pálinkás Antalné
Fenntarthatósági kupa online országos verseny
Horváth Angelika, Lázár Dorka, Sitku Regina 175. hely (833 csapatból) Felkészítő pedagógus: Pálinkás Antalné
Tankerületi komplex tanulmányi verseny a Thuolt István Általános Iskola szervezésében
VI.hely: Molnár Dávid, Pásti Nóra, Ujhelyi Imre
Körzeti kosárlabda döntő
III.hely: iskolánk 3. és 4. korcsoportos csapata
Tankerületi Duatlon sportverseny a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola szervezésében
I. hely: Szép Ádám, II. hely: Kovács Dorottya, III. hely: Szikszai Anita, IV. hely: Balogh Roland, Dorogi Milán, Fazekas Fanni, Kapdos Flóra, 
Szabó Lili
Komplex tanulmányi verseny a Berettyóújfalui Diószegi Kis István Református Általános Iskola és AMI szervezésében
IV. hely: Dorogi Milán, Felkészítő pedagógus: Almásiné Szentjóbi Ildikó
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA

19.

Néptáncosaink Hajdúböszörményben

A VII. Hajdúböszörményi Gyermek- és Ifjúsági Néptánc Fesztiválon a Csillagocskák (2, 3 és 4. osztályos tanulók) és a Csillagfürt 
csoport (5., 6. és 7. osztályos tanulók) is ezüst  minősítést szereztek. 
Felkészítő pedagógus: Török Gergely 

Varázsolvas

Az intézményben immár X. alkalommal megrendezett „Varázsolvas” 
alsó tagozatos szépolvasó versenyre jelentkezett iskolák összetétele 
és a tanulók száma (22 település 30 iskolájából 121 kisdiák) ismé-
telten igazolást adott arra, hogy erre a megmérettetésre igénye van 
az iskoláknak, pedagógusoknak, szülőknek, tanulóknak. Újból bi-
zonyítást nyert, hogy ebben a számítógépes, okostelefonos, sms-es 
világunkban szükséges, hogy a szép magyar beszédet ápoljuk.

Trianoni megemlékezés

Az Országgyűlés 2010. május 31-én nyilvánította június 4-ét, a 
trianoni békeszerződés aláírásának napját a Nemzeti Összetartozás 
Napjává.  Intézményünk méltó módon emlékezett meg a magyar 
nemzet összetartozásáról a 3. és 7. évfolyamos tanulók műsorával.

Diós Eszter és Hekler Áron aranyminősítést kaptak a III. „Béres András” szólótáncversenyen.

Ballagás és tanévzáró ünnepség: 2017. június 17. szombat 

Összeállította: Fejérné Juhász Mónika                   
intézményvezető, a pedagógusok beszámolója alapján
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20.

KULTÚRA
A Magyar Költészet Napja 

Április 11-én minden évben irodalmi előadóestekkel, 
könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisz-
telgünk József Attila születésnapján, a tragikus sorsú poéta 
emléke és a magyar líra előtt. Erre az alkalomra igyekeztünk 
olyan programot összeállítani, amivel  színesen, több korosz-
tályt és versmondót bevonva ünnepelhetjük meg e jeles napot.

A Mikepércsen élő és alkotó versírók, az Őszidő Nyugdíjas 
Egyesület két tagja, Lénárt Judit és Budai Imre nyitott  meg a 
műsort. 
Őket követték a Hunyadi János Általános Iskola és AMI  tanulói, 
akik a szavalóverseny résztvevői voltak. A verseny eredménye: 

I. helyezett  Kovács Anna 6.a, II. helyezett Balogh Roland 5.b, III. helyezett  Besenyei Virág 7.b, különdíjasok: Kovács Dorottya 6.a, 
Kapdos Flóra 5.b, Csete Levente 6.a Felkészítő pedagógusaik: Dévényi Mihályné és Szil András.

A zsűri elnöke: Bakota Árpád színművész, a Debreceni  Ady Endre Gimnázium tanára, a  zsűri tagjai: Veresné László Ildikó, 
népművelő, drámatanár, és Kovácsné Diós Emese, a Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárosa voltak.

Az összeállításunk harmadik részével névadónk, Wass Albert író, költő emléke előtt szerettünk volna tisztelegni. „Látható az 
Isten” címmel,  Erdélyi Márta Sesztina Jenő- díjas versmondó műsorát tekinthették meg az érdeklődők. A sok verset, zenei betétet 
és életrajzi elemeket ötvöző  programban Andics Árpád narrátorként és Dalmi Dóra  fuvolán működtött közre.

              Pohly Szilvia

Családi délelőtt

Nagy érdeklődés  kísérte az április 8-án,  a Wass Albert Kultúrházban megrendezett Húsvéti Családi Délelőttöt.  Elsőként, a 
gyerekek által ismert és szeretett dalok csendültek fel a debreceni Sokszínvirág Zenekar hangszerbemutatóval egybekötött, 
interaktív koncertjén.  Az együttes tagjai a debreceni Kodály Filharmónikus Zenekar hangszeres művészei.  Az előadásukban 
elhangzott gyermekdalok, népdalok a húsvéti ünnephez és a tavaszhoz kötődve, színes hangszerelésben, a klasszikus zenei hang-
zásvilágot tárták a gyermekek elé. A zenekar,  a hangszerek (fuvola, pikoló, furulya, hegedű, brácsa, cselló)  bemutatásával, a dalok 
élményszerű előadásával, új zenei ismeretek átadásával nyújtott maradandó élményt. 
A program további részében Nagy Ildikó Gabriella képzőművész és Hutkai Gréta népi játszóház-vezető vezetésével készültek 
szebbnél–szebb húsvéti tojások, képeslapok. A gyerekek a Főtéren, első alkalommal felállított „tojásfa” dekorációit is ezen a 
délelőttön alkották meg.  

                                                                                                                     Pohly Szilvia
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21.

KLUBJAINK

Sikerek

A Mikepércsi Hímzőkör I. helyezést ért el a Hajdúsági fehér hímzéseivel a Veszprémben meghirdetett Kézműves pályázaton.  
A közösségi ház előterében a pályázatra elküldött alkotások egy része,  egy hónapon át tekinthető meg.  
A reformáció 500 éves jubileuma alkalmával a Debreceni Református Nagytemplom  galériájában nyít kiállítás június 10-én 
11 órakor. Ezen a szakkör Mikepércsi Úrihímzéses terítői is láthatóak. A kiállítás július 4-ig megtekinthető.  

                                   Pohly Szilvia

Bazsarózsa népdalkör

A Bazsarózsa népdalkör idén is több fellépéssel hirdette a népdal örök érvényű szépségét: áprilisban Kunmadarason és a 
Mikepércsi  Csigacsináló Versenyen, majd részt vett  május 6-án a Józsán megrendezett Civis Népzenei Fesztiválon, ahol 

nagy sikert aratott mind a közönség, mind a zsűri 
körében a Bencze Lászlóné dr. Mező Judit gyűjtötte  
különleges Békési köszöntő csokrával. 

Budai Imre sok mosolyt csalt a nézők arcára  a 
vicces régi köszöntő rigmusokkal. Negyedéves 
munkánkra  tettük fel a koronát Berettyóújfaluban 
a Vass Lajos  Népzenei Versenyen, ahol Arany 
minősítést értünk el a térségi válogatón. Másik 
nagy büszkeségünk, hogy  népdalkörünk oszlopos 
tagja, Budai Imre e rangos versenyen egyénileg is 
indult és szintén Arany minősítéssel jutott tovább 
az országos versenyre. Köszönjük az Önkormány-
zatnak a segítő támogatást.
                          Vatainé Facsar Veronika
                         népdalkörvezető
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SIKEREK
Mikepércs májusfája

Mikepércs májusfája  két héten 
keresztül állt a településünk Főtéren. 
A színes szalagokra mindenki 
felírhatta jókívánságait, üzene-
teit, kedvenc idézetét. A 2016-ban, 
hagyományteremtő szándékkal in-
dított programot ebben az évben is 
szívesen fogadták a mikepércsiek. 
Az  intézmények dolgozói, a közös-
ségi házban működő szakkörök, 
klubok és az általános iskola tanulói 
is csatlakoztak felhívásunkhoz.

A „Keressük Mikepércs legszebb magnóliafáját” facebook játékunk nyertese Katonáné Berkes Anikó átvette 5.000 Ft 
értékű Fórum utalvány nyereményét Tímár Zoltán polgármestertől. 

A húsvéti nyuszi facebook játékunk nyertese, Sárosi Alexandra is 5.000 Ft értékű Fórum utalvány nyereménnyel lett 
gazdagabb. A nyerteseknek gratulálunk!
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23.

Csigacsináló verseny Mikepércsen

A Mikepércsi Őszidő Egyesület áprilisban meghirdette V. 
Csigacsináló versenyét. 15 baráti klub, egyesület vett részt 
a programon. A megnyitón Karácsony Antal, Mikepércs 
Község Önkormányzatának alpolgármestere méltatta a 
hagyományőrzés nemes feladatát magára vállaló klubunkat, 
és biztosított minket arról, hogy az Önkormányzat támoga-
tását a továbbiakban is magunkénak tudhatjuk. A Hajdú-
Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetség elnök asszonya elmondta, 
hogy jó úton járunk, vigyük tovább a vállalt feladatot, mert az 
idősek megbecsülése és szeretete is példaként szolgál a fiatalok 
előtt. A Mikepércsi Őszidő Egyesület elnökeként üdvözöltem a 
nagy létszámú megjelenteket, megköszöntem a felkészülést,  az 
Önkormányzat segítségét, a támogatók és pártolók anyagi és 
erkölcsi támogatását.

A versenyre két fős csapatokkal lehetett nevezni. A házigazdák most is versenyen kívül indultak. Elnyújtott és elvágott tésztát kapott min-
denki, tehát a feltételek és az esélyek azonosak voltak. 30 perc alatt kellett a legtöbb, legszebb, legpontosabb csigát elkészíteni a győzteseknek. 
Három tagú zsűri –Kiss Sándorné, a Mikepércsi Önkormányzat tanácsnok asszonya, mint a zsűri elnöke, Hódosné Erzsike és Doczné 
Pirike a Megyei Nyugdíjas Szövetség vezetőségének tagjai egyhangú döntést hoztak. Eredmények: 1. Nosztalgia 2002 Hagyományőrző 
Klub Egyesület, 2. ”Nemcsak a húszéveseké a világ ”Nyugdíjas Klub Pocsaj, 3. Esztári Nyugdíjas Klub. Különdíjas lett: Derecskéről a Jó 
barátok Nyugdíjas Klub, Sárándról az Ezüst évek Nyugdíjas Klub és a Mikepércsi Őszidő Egyesület csapata, akik idén is a legtöbb csigát 
pödörték.

A résztvevő klubok műsorral is bemutatkoztak. Először a házigazdák régi csigacsinálók és lakodalmak hangulatát idézték meg, a történetet 
felelevenítő szövegekkel és nótákkal. Majd bemutatkoztak a többiek is. Hallhattunk verseket, népdalokat, nótákat, láthattunk tréfás jele-
netet, gyönyörködhettünk népek táncaiban. Az ebédet most is a helyi Étkező-Konyha készítette, ami nagyon finom töltött káposzta volt. 
Kínáltuk még a vendégeket hagyományosan kaláccsal és pogácsával.

Ebéd után tombola sorsolás következett. A kisorsolt ajándékcsomag természetesen csigát is tartalmazott. Végül a csiga betaposása történt, 
vagyis jókedvű tánc vette kezdetét. Elfáradva, de boldogan nyugtáztuk a végén, hogy jó napunk volt.

Az V. Csigacsináló versenyen és programon résztvevők: Hagyományőrző Nyugdíjas Klub-Derecske, Jó barátok Nyugdíjas Klub-
Derecske, Nyugdíjas Tagozat-Ebes, Csokonai Vasutas Nyugdíjas Klub-Debrecen, Tégláskerti Nyugdíjasok Baráti Köre-Debrecen, 
Nosztalgia 2002 Hagyományőrző Klub Egyesület-Földes, Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület-Kaba, Nyugdíjas Klub-Esztár, Berettyópar-
ti Seniorok-Berettyóújfalu, Ezüst Évek Nyugdíjas Klub-Sáránd, Őszirózsa Nyugdíjas Klub-Hajdúbagos, Bazsarózsa Népdalkör-Mikepércs, 
Hímzőkör-Mikepércs.
Jövőre is szeretettel várunk mindenkit!!!
                                     Veszelovszkiné Albert Erzsébet
                                                                                                A Mikepércsi Őszidő Egyesület elnöke
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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: csütörtökönként 13.00 órától 
Hímzőkör: szerdánként 14.00-16.00 óráig
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00 órától
Falugazdász fogadóóra minden hétfőn 9.00-12.00 óráig. 

Szülői kezdeményezésre  és szervezésben a  Baba- Mama Klub minden hé-
ten kedden 16.00–18.00–ig  várja a kicsiket és szüleiket a Kató Iskola nagy-
termében. 
Kézműves foglalkozások: Kéthetente szombatonként: 10.00-12.00 óráig 
ingyenes kézműves foglalkozást tartunk általános iskolás gyermekek részére 
Hutkai Gréta  népi játszóház-vezető irányításával. A következő foglalkozás 
időpontjai és témái:  
június 24. gyöngyszövés,  július 8. rongybab készítése

Olvasási lehetőség a Teleházban: A könyvtári nyitvatartási időn túl is 
van lehetőségük olvasásra, könyvek, folyóiratok böngészésére a Wass 
Albert Közösségi Házban (Petőfi u. 67. sz. alatt) egészen este 18 óráig: 
Hajdú-Bihari Napló, Nők Lapja, Zöld Újság, Computerworld. A könyvtár 
nyolc témacsoportban 15-15 könyvet helyez el nálunk letéti állományként. 
Ezek a könyvek kizárólag a helyben olvasást szolgálják. Kölcsönözni csak 
a könyvtárba való visszaérkezésükkor lehet, de előjegyzés felvehető rájuk, 
mind a Közösségi Házban, mind a Könyvtárban. A nyolc témacsoport 
a következő: Hobbi-háztartás, Egészségünk védelmében, Ügyes kezek-
színes ötletek, Gyermeknevelés, Ifjoncok kedvencei, Mesék, Krimik, Ro-
mantikus regények. A könyvek között minden korosztály találhat kedvére 
való olvasmányt. Minden kedves olvasót szeretettel várunk!
Képzőművészeti Alkotókör alakult Mikepércsen
„Szeretettel várok relaxációs rajz és selyem mandala festés alkotó körbe 
kezdőket és nem csak kezdőket. 
A relaxációs rajz célja, a rajz és a relaxáció együttes hatása által, a 
stresszoldás, és olyan rajztechnikák elsajátitása, mely megkönnyiti a 
mindennapokban felmerűlő konfliktushelyzetek által okozott negativ 
energiák elvezetését. Ajánlom mindenkinek, hiszen rendkívül fejleszti 
a finom motorikát. Egyszerű, könnyen tanulható, ritmikus, ismétlődő 
minták rajzolásával, a lélek ellazul és működésbe lépnek a pozitiv ener-
giák. A mandala festésnek ugyanaz a célja, mint a relaxációs rajznak, 
kiegészítve a selyemfestés technika elsajátításával.”  
Nagy Ildikó Gabriella képzőművész
A következő foglalkozás időpontja: 
július 1. (szombat) 10.00 óra

KÖZÖSSÉGI HÁZ

24.
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KULTÚRHÁZ/KÖNYVTÁR

25.

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

A Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár új nyitvatartása: Hétfő: 7.30-12.00, 12.30-17,  Kedd: 7.30-12.00, 12.30-16.00,  Szerda: 
7.30-12.00, 12.30-18.00, Csütörtök: 7.30-12.00, 12.30-16.00, Péntek: 7.30-12.00, 12.30-14.00, Szombat: zárva

Folyóirat-kínálatunkban változás történik. Júliustól az alábbi lapokat, magazinokat, folyóiratokat lehet helyben olvasgatni, 
böngészgetni: Erdélyi Konyha Főzőiskola, Kiskegyed Konyhája, Nők Lapja Konyha, Tapsi, Pecavilág Magazin, Joy, Ötlet Mo-
zaik, A mi Otthonunk, Lakáskultúra, Nők Lapja Egészség, Praktika, Hot.
2017. 05.24-én csereletéti állomány érkezett a Méliusz Juhász Péter Könyvtárból. Ez egy válogatás a legfrissebb könyvújdon-
ságokból, DVD-filmekből. Ezek a dokumentumok 3 hónapon át kölcsönözhetőek, a filmeket pedig a könyvtár nyitvatartási 
ideje alatt, helyben bármikor meg lehet tekinteni.

„Olvasni jó!” címmel országos levelezős olvasási versenyt hirdetünk a 2017/2018-es tanévre! 
A verseny célja az olvasás és a könyvek népszerűsítése az általános- és középiskolás tanulók körében. A versenyre 1-13. osz-
tályos tanulók jelentkezését várjuk. A verseny egy tanéven belül három fordulóból áll: az első időszak októbertől januárig, a 
második februártól májusig, a harmadik forduló pedig júniustól szeptemberig tart. 
A verseny nevezési díjhoz kötött: a nevezési díjak a könyvek árát és a postázásuk költségeit is tartalmazzák! Az egyes for-
dulókra külön-külön is lehet nevezni, nem kötelező mindhárom fordulóban részt venni.

Nevezési díj 1 félévre Nevezési díj 2 félévre Nevezési díj 2 félévre és nyárra
1800 Ft (1 könyv)  3200 Ft (2 könyv)  4200 Ft (3 könyv)

Menete: a verseny fordulónként egy feladatból áll. Az elolvasott könyvekhez minden diák egy feladat- és megoldó-lapot kap, 
amit az olvasottak alapján ki kell tölteni. Ezt követően a kitöltött megoldó-lapot mindig az adott határidőre be kell adni a 
könyvtárba, hogy a kapcsolattartó továbbíthassa a versenyt kiíró intézethez.
A verseny díjazása: valamennyi résztvevő emléklapot kap. Korcsoportonként a legjobban teljesítő 10 tanuló pedig jutalom-
könyvben részesül.
Jelentkezés: a verseny fordulóira a nevezési díjakkal együtt a Wass Albert Könyvtárban (4271 Mikepércs, Óvoda u. 4. sz.) 
lehet Kovácsné Diós Emesénél.

2017.04.24-én Könyvtárunk vendége volt Csáki Szabolcs 
színművész, aki Kosztolányi Dezső: Esti Kornél című da-
rabjával, remek hangulatot teremtve színesítette irodalmi 
délutánunkat.

Szünidei könyvajánló

2017.05.17-én a Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár, Mike-
pércs, Óvoda u. 4. sz. alatti épületében 15.00 órai kezdettel 
szünidei könyvajánlót tartottunk a legnépszerűbb ifjúsági és 
ismeretterjesztő sorozatainkból.
Elsősorban fiatal, kortárs gyermekíróink kiadványait mutattuk 
be. Köztük Leiner Laura Bexi-, Kalapos Éva: Dac című sorozatát. 
Népszerű volt C. S. Lewis Narnia krónikáinak sorozata is. Még 
mindig töretlenül nagy az érdeklődés Jeff Kinney: Ropi naplója és 
Rachel Renée Russel: Zizi naplója iránt is.
Az ismeretterjesztő könyveink közül elsősorban a Tessloff és Babilon kiadó újdonságait mutattuk be.
A gyerekek szeretettel fogadták az ízelítőt, kézbe is vehették, lapozgathatták a dokumentumokat és már a foglalkozás végen a 
legtöbb bemutatott könyvet ki is kölcsönözték. Örömünkre szolgált, hogy ezzel a bemutatóval sikeresen hozzájárultunk a 
gyerekek olvasóvá neveléséhez, az olvasás szeretetéhez.
                        Kovácsné Diós Emese
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 KERES-KÍNÁL

Régiség – hagyaték felvásár-
lás. Bútor, szerszám, 
használati eszközök, zomán-
cok, teknők, bádog teknők, 
mindent, ami Önnek útban 

van. 
Tel.: 06-30/ 725-0348

A Vénszőlőskertben 1718 m2 
alapterületű ingatlan 30 m2 

alapterületű épülettel eladó. 
Vezetékes víz, villany van. 
Érdeklődni: Lénárt Zoltán, 

Mikepércs, Sport u. 1. sz.

Eladó: egy elektromos roller, 
garanciás akkumulátorral, új 
belsővel, töltővel, a közlekedés 
követelményeinek megfelelően. 
12 évestől akár 80 évesig jogosít-
vány és bukósisak nélkül 30 km/
órás sebességgel használható (30 
km egy töltéssel). Ár 60. 000 Ft, 
eladó egy 12 személyes öntvény 

grillsütő minden tartozékkal, 
ár: 10. 000 Ft. 

Bobcat gépi földmunka, 
tereprendezés, alap- és 
nyomvonalásás, bontás, 
törmelékeltakarítás, föld- 

és homokszállítás. 
Érd.: Tahóczki Sándor 

06-30/ 200-4130

Német korrepetálást vállalok ál-
talános- és középiskolás diákok 

részére. Érd.: 30/547-0815

Rotációs kapa, fűnyíró és 
láncfűrész javítását vállalom. 

Érd.: 06-30/833-2017

380 négyszögöl szőlős Mike-
pércsen Vénszőlőskert 1. 

dűlőben eladó! 
Tel.: 06-30/ 725-0348

Két fotel és egy rekamié eladó.
Érd.: 0670/ 503-8818,
Mikepércs, Jókai u. 28.
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KERES - KÍNÁL
Eladó: Tok nélküli műanyag 
ajtólapok és ablakok, gyermek 
összecsukható hálós járóka, 
kárpitozott faszékek, méteres 
piros színű bútorkárpit, falra 
akasztható fa, üveges szekrény, 
zománcos üst, műanyag hordó.
Érd: 52/398-425 vagy 06-30/ 

364-5244  du.-i órákban.

Őszibarack és sárgabarack 
kapható június végétől augusz-
tus végéig a készlet erejéig. Érd: 
Jókai u. 15. Tel: 06-30/357-4546 

vagy 06-52/ 803- 996

Energiatanúsítvány készítése 
tapasztalt helyi szakembertől 

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

Nap utcán építési telek al-
kuképes áron sürgősen eladó. 
06-30/ 649-7680 bármikor 

hívható

Mikepércs Kossuth u. 7. sz. 
alatti 300 m2 tároló raktározás-
ra vagy csendes tevékenységre 
kiadó. Érd.: Mikepércs, Erdő 
u. 35. személyesen vagy 06-30/ 
846-1060. Ugyanitt kb. 8 m X 4 
m alapterületű csűr akácfából 
készült, hullámpala tetővel ki-
fogástalan állapotban eladó el-
bontással. Ugyanitt ( Kossuth u. 

7. sz. ) sarok telek eladó.

Hűtőgépek javítása, adásvé-
tele garanciával, 12 hónapra. 
Használt hűtők eladása ga-

ranciával.
Érdeklődni: Fene Imre, Tel.: 

52/ 398-405, 20/ 964-8222

Eladó:  Mikepércs, Sport u. 
14. sz alatti beköltözhető, 
kettő szobás, nagykertes csa-
ládi ház. Irányárár 7.8 millió. 

Érd: 06-30/282-1274

Eladó!
2db ágyneműtartós 
gyermekheverő, 1 konyhai 
szagelszívó, 1 centrifuga, 1 
mosogatószekrény, 4 egységből 
álló szekrénysor (világos), 
ruhaneműk stb. Ár megegyezés 
szerint. Érd: Mester u. 5/b, Tel. : 

06-30/ 566-5343

19.

Eladó! Kombinált hűtő két 
fiókos fagyasztó résszel és kom-

binált babakocsi. 
Érd: 06-70/ 563-4422

1 db, 3 lábú állítható, fehér járóbot 
1500 Ft-ért eladó. Érd: Lénárt Ju-

dit, Mikepércs, Sport utca  9.

Háztartási és ipari varró-
gépek javítása garanciával. 
Hibamegállapítás, áraján-
lat ingyenes! Szervízzel tás-
kavarrógépek folyamatosan 
kaphatók. Érd: Dandé István, 
Mikepércs, Dózsa György utca 
18. vagy 52/ 387-384, 20/ 929- 

2710

Górés, morzsolt kukorica eladó. 
Érd.: 06-30/989-3021

Mikepércs, Arany János utca 
32. sz. alatti, gáz és cserép-
kályha fűtésű, melléképületek-
kel lakóház, udvar, kert eladó. 
Terület: 2005 m2. Ezen kívül 
górés, morzsolt kukorica eladó. 

Érd: 0 6-20/ 320-5413

csibetanya.hu
Négy hetes előnevelt és nyolc 
hetes vágni való csirke kapható 
és előjegyezhető. A házhoz szál-

lítás díjtalan. Érdeklődni: 
30/ 962-8311 

Hirdetés:
A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését féloldal terjedelemben: 5.000 Ft, negyedoldal terjedelemben: 3.000 Ft, 

apróhirdetés karakterszámtól függően: 300-400 Ft, apróhirdetés keretes: 300-400 Ft + 200 Ft
Hirdetését feladhatja a Wass Albert Közösségi Házban személyesen hétköznapokon 8.00-18.00 óra között,

(Petőfi u. 67., Posta mellett). A Mikepércsi Tükör szándékolt tartalmával ellentétes, rágalmazó jellegű, provokatív vagy sértő tartalmú,  illetve sértő 
tartalomra felhívó hirdetések megjelentetését a lap kiadásáért felelős személy megtagadhatja. 

Mikepércsi Tükör . kulturális és közéleti lap . Kiadja: Mikepércs Község Önkormányzata . 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1., tel.: (52) 398-111,
 e-mail: onkormanyzat@mikepercs.hu, Felelős kiadó: Tímár Zoltán . Grafikai munka, tördelés: Vass Lajos . Szerkesztő: Vass Lajos
Fotó: Miszkuly Emese, Zahorján Mária, Rózsa Eliza  . Nyomdai munkák: Dela Kft., Debrecen

Új és használt ruhák, blúzok, 
farmernadrágok, kosztümök, 
cipők, szandálok,  használt 
gyerekruhák, játékok, 3-4 XL-es 
férfi pólók, nadrágok kaphatók 
folyamatosan a Garázs Varázs-
ban. Mikepércs, Dózsa Gy. u. 3. 

sz. alatt.

27.




