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Kétharmados többség támogat bennünket!

Interjú Mikepércs újraválasztott polgármesterével, Tímár Zoltánnal.

Október 12-én Mikepércsen is lezajlottak az önkormányzati válasz-
tások, melynek eredményeként megalakult az új képviselő-testület, 
letette a polgármesteri esküt Mikepércs újraválasztott polgármestere, 
Tímár Zoltán, akit a választási kampányról, a választás eredményéről, 
valamint az új önkormányzat előtt álló feladatokról kérdeztünk.

Egy hónappal a választások után, hogyan értékeli a kampányidőszak 
eseményeit?

Az idei volt a negyedik önkormányzati kampányom, de az első, amely saj-
nos nem volt mocskolódástól, tudatos lejáratástól mentes. A mocskolódás 
színtere főként az Internet közösségi oldala, a Facebook volt, ahol több 
ember tollából születtek alaptalanságokat, hazugságokat felvonultató be-
jegyzések. Ezeket folyamatosan figyelemmel kísértük, de a velem induló 
képviselőkkel együtt úgy döntöttünk, hogy nem veszünk részt a hazug-

ságkampányban, a támadásokra nem válaszolunk. Nem válaszoltunk, mert bármit is írtunk volna, az csak olaj lett 
volna a tűzre, újabb és újabb mocskot zúdítva ránk, miközben háttérbe szorul a választási kampány valódi célja, az 
eddig elért eredmények bemutatása, a jövő programjának ismertetése. Nem volt könnyű döntés, sőt kifejezetten 
nehéz volt nem „helyretenni” a hazugságokat, de úgy érzem, az eredmény bennünket igazolt, hiszen a mikepércsiek 
döntő többsége, kétharmada a szennyáradat helyett a saját szemének, a saját, sokszor sok éves tapasztalatának hitt, és 
a Mikepércs Fejlesztési Terv folytatására szavazott. Úgy sikerült minden kétséget kizáró győzelmet aratnunk, hogy a 
támogatóink egy része el sem ment szavazni, mert úgy gondolta, hogy ez lefutott ügy, az ő szavazata nélkül is „sima” 
győzelem lesz. Ezúton is szeretném megköszönni minden szavazó mikepércsi polgárnak, hogy fontosnak tartotta 
kinyilvánítani véleményét az elmúlt 12 évről, a közösen elvégzett munkáról, hogy értékelte a következő évek terveit. 
Reményeim szerint az előttünk álló 5 év munkája azt az elenyésző kisebbséget is meg fogja győzni, akiket hazug-
ságokkal vezettek félre ebben a kampányban.

Október 27–én megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület. Milyen a támogatottsága a Mikepércs 
Fejlesztési Terv következő szakaszának? Milyen fontos döntések születtek ezen a napon?

A hat képviselői helyből négyet sikerült olyan képviselőknek megszerezniük, akik biztosan támogatják a következő 
évek fejlesztéseit, egyetértenek a fejlődés irányával, tehát a jövő beruházásaihoz szükséges döntéseket a többség 
várhatóan támogatja majd, nincs veszélyben a következő öt évre szánt terveink megvalósítása. Az alakuló ülésen két 
alpolgármestert választottunk, a testületből társadalmi alpolgármesterként Rácz Gabriellát, valamint főállású, külsős 
alpolgármesterként Karácsony Antalt.
 
Eddig egy társadalmi alpolgármestere volt Mikepércsnek. Miért volt szükséges főállású alpolgármestert is 
választani?

A testületből a törvény erejénél fogva kötelező egy alpolgármestert választania a testületnek. Rácz Gabriella főállású óvo-
dapedagógus, az óvoda Tisza István utcai Meseerdő nevet kapott részlegének vezetőjeként is dolgozik a jövőben, így ön-
kormányzati feladatait munkaidőn túl, csak társadalmi alpolgármesterként tudja ellátni. Ugyanakkor Mikepércs fejlődése, 
a lakosságszám folyamatos emelkedése, az intézményeink számának növekedése, az előttünk álló nagyszabású beruházá-
sok sokasodó feladatai megkövetelik egy főállású alpolgármester állandó jelenlétét a településen. Karácsony Antal önkor-
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
mányzati szakértőként már bizonyított, csak néhány szavazattal maradt le a képviselőségtől, így nem véletlen, hogy 
rá esett a választásunk. Annál is inkább, hiszen olyan kiváló szakember dolgozik általa Mikepércs fejlődéséért, aki 
végzettségét, szakmai tapasztalatát tekintve is ideális választás, hiszen több eddigi szakértő munkáját tudja majd 
egy személyben kiváltani. A mikepércsi polgárok az eddigieknél többször fognak találkozni az alpolgármesterek-
kel, hiszen az általános helyettesítési feladatokon túl konkrét területekért lesznek felelősek a jövőben. Így válik 
kezelhetővé, hogy ne kelljen folyamatosan azt mérlegeljem, melyik Mikepércs számára fontos – de egy időben 
zajló – egyeztetésen vegyek részt, miközben itthon éppen fogadóórát kellene tartanom. 

Megalakult a Mikepércsi Nemzetiségi Önkormányzat is. Van már elképzelés a két önkormányzat 
együttműködéséről?

Nemzetiségi önkormányzat nélkül is jó volt az együttműködés az önkormányzat és a helyi kisebbség között, de ezzel 
a lépéssel ez hivatalos formát ölthet, még eredményesebbé válhat. Többek között a sikeres együttműködés érdekében 
választotta meg a testület Kiss Sándorné képviselő asszonyt a társadalmi felzárkóztatásért, és a társadalmi kapcsola-
tokért felelős tanácsnokká. Az első kisebbségi rendezvényen már túl is vagyunk, hiszen jó hangulatú bált szervezett 
a nemzetiségi önkormányzat, melyen képviselőtársaimmal együtt magam is részt vettem.

Az önkormányzati választás eredményeként megalakulhatott a megyei közgyűlés is, amelynek ön is tagja. 
Milyen feladatokat lát el a jövőben a megyében?

A megyei önkormányzatban a FIDESZ oldalról beválasztott képviselők között mindössze öt polgármester van, akik a 
saját településeiken kívül a megye többi települését is képviselik majd. Az Európai Uniós források elosztásának változá-
sai okán a megye meghatározó szerepet kap a pályáztatásban, ebben kaptam feladatot Mikepércs polgármestereként, 
hiszen a  Fejlesztési, tervezési és stratégiai bizottságban folytatom a munkát. 

Az előbbiekben ismertette, hogy milyen okok vezettek az önkormányzati vezetés átalakításához. Elképzelhető, 
hogy az önkormányzatot „kiszolgáló” polgármesteri hivatal is átalakul?

Nagy eséllyel igen. A hivatali struktúra akkor működtethető eredményesen, ha összhangban van az önkormányzat 
igényeivel, valamint követi az előttünk álló feladatok számának és típusának változásait. Az önkormányzati területen 
a változást elindítottuk, szükséges tehát a hivatali hozzáigazítás is, ami már az új jegyző feladata lesz. Mint ismert, 
Mikepércs jegyzője, Dr. Dászkál Tibor Ákos a privát szektorban építi tovább a karrierjét, távozik, a jegyzői feladatait 
2015. január 5-ig látja el. Jegyző úr az elmúlt egy évtized alatt többször felvetette már távozásának lehetőségét, hiszen 
kiváló szakember, sokan és sokszor hívták, felajánlva olyan pozíciókat, amivel egy kistelepülés önkormányzata nem 
tudja fevenni a versenyt, de eddig vissza tudtuk tartani, most azonban jogos kérésének eleget téve engedjük el, meg-
köszönve az eddigi kitartó munkáját, amit településünk fejlődéséért végzett! 

Az önkormányzat testületének megalakulását követően, melyek a legfontosabb megoldásra váró feladatok?

Mint azt a mikepércsiek láthatták, a nyáron is komoly munka folyt a településen, a kampány sem vetett véget a tervezés-
nek, a megvalósításnak. Ennek a hozzáállásnak köszönhetően a fejlesztések folyamatosak,  Mikepércs belterületén is 
zajlik a bicikliút építése, a debreceni szakaszt már aszfaltozzák. Folyamatosak a munkálatok az ivóvízminőségjavító 
projekt kapcsán. Kiírtuk az új közbeszerzési eljárást az Orosz István utca átépítéséhez, a lakókkal történő egyeztetést 
követően elkezdődhetett a bölcsődéhez, óvodához vezető járdaszakasz megépítése, az óvodai sószoba kialakítása. A 
kondipark várhatóan tavasszal fogadja majd az erősíteni vágyókat. Előkészített tervekkel várjuk a csatornapályázat 
kiírását is. Hamarosan a betöltetlen körzetbe új orvost választ a képviselő-testület, és rövidesen meg fog nyitni az új 
gyógyszertár is a településünkön. Van bőven feladat most is...
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2014. október 12-én lezajlottak a helyhatósági választások Magyarországon, s így Mikepércsen is. A választás eredményes 
és érvényes volt. Mikepércsen a 3632 szavazásra jogosult választópolgárból 1721 járult a szavazóurnákhoz, ami 47,38 %-os 
részvételi arányt jelent. A legnagyobb részvétel az 1. számú szavazókörben volt, 51,47 %, míg a legkisebb a 4. számú szavazókör-
ben, 39,20 %. A szavazás napján rendkívüli esemény nem történt, kifogás nem érkezett a Helyi Választási Bizottsághoz. A sza-
vazókörök a szavazatok megszámlálását 2014. október 13-án 0 óra 34 percre fejezték be, a Helyi Választási Bizottság az eredményt 
2 óra 50 perckor állapította meg. A választás eredményét a jelöltek 2014. október 13-án megkapták, illetve közzé lett téve az ön-
kormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A választási eredmény megállapítása ellen a rendelkezésre álló 
3 nap alatt nem érkezett be jogorvoslat, így az eredmény 2014. október 16-án jogerőre emelkedett. A hat legtöbb szavazatot kapott 
jelölt és a megválasztott polgármester alkotja Mikepércs Önkormányzati képviselő-testületét.

Mikepércs választási eredményei:

I. polgármester választás:

sorszám jelölt neve jelölő szervezet érvényes szavazat %
1. Tímár Zoltán FIDESZ-KDNP 1120 66,27
2. Dr. Kun József független jelölt 570 33,73

A gyógyszertár kérdése egy sarkalatos pontja volt a kampánynak. Lehetett volna kézi vagy fiók gyógyszertárral 
pótolni a gyógyszertárat a gyógyszerésznő halálát követően?

Nem, határozottan nem a válasz. Bár sokszor leírtuk, elmondtuk már, mégis sokan nincsenek tisztában az önkor-
mányzat lehetőségeivel, a patikanyitás jogi viszonyaival. Legfőképpen azt kell kihangsúlyoznom, hogy nem alkal-
matlanságból, vagy nemtörődömségből nem oldódott meg még a patika gond Mikepércsen. Senki nem gondolhatja 
komolyan, hogy nem volt fontos az önkormányzati vezetés számára a helyzet minél korábbi megoldása, hiszen mi 
érdekünk származott volna abból, ha pontosan ezzel a sok-sok mikepércsi polgárt érintő kérdéssel nem foglalko-
zunk! A patikusnő halálát követően azonnal, hangsúlyozom, azonnal tisztáztuk a jogi helyzetet, megismertük a 
lehetőségeket. A jegyző a megoldást keresve vette fel a kapcsolatot a megyei tisztigyógyszerésszel, kérve az állás-
foglalásukat, valamint az azonnali intézkedésüket, akár kézi, akár fiók gyógyszertár megnyitására. Én magam is 
többször beszéltem személyesen a megyei tisztigyógyszerésszel. Telefonon több alkalommal kértem a budapesti 
tisztifőgyógyszerésztől a folyamat gyorsítását. Sajnos jogszabályi tilalom okán nem volt lehetőség fiók vagy kézi 
gyógyszertár nyitására, amit egyértelműen jelzett felénk a gyógyszerészi hivatal. Az új gyógyszertár nyitásának 
folyamata pedig sajnos nem kéthetes procedúra. De már az eljárás végén tartunk, hiszen a pályázat lezárult, a 
nyertes, akivel már itt Mikepércsen is megtekintettük a gyógyszertár lehetséges épületeit, még nem kapta meg a 
jogerős döntésről szóló hivatalos értesítést, így még nem tudja elkezdeni a gyógyszertár nyitás feltételeinek ki-
alakítását. Egy-két hét múlva várhatóan a kezében lesz a jogerős döntés, mellyel – az önkormányzat segítségével 
– elkezdődhet a gyógyszer árusítása.
 
A fejlesztésekről sok információt hallhattunk, de lesz lehetősége a mikepércsieknek a téli hónapokban való ki-
kapcsolódásra is? Milyen programokat szervez az önkormányzat, illetve az intézményei?

Természetesen idén télen is lesznek szervezett programok. Pár nap múlva óvodabálon mulathatnak a mikepércsiek. 
A december főként a gyerekeké lesz, családi nap, mikulás ünnepség, adventi kiállítás színesíti majd a program-
kínálatot. Mi ott leszünk! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2014
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Szintén eredményesen és érvényesen lezajlott a roma nemzetiségi választás is. Mikepércsen 73 fő kérte a felvételét a roma 
nemzetiségi névjegyzékbe. A 73 választásra jogosultból 54 roma nemzetiségű választópolgár jelent meg a szavazás napján a 
választási helyiségben, ami 73,97 %-os részvételi arányt jelent. A választópolgárok 3 jelöltre adhatták le érvényesen szavaza-
taikat. A három legtöbb szavazatot kapott jelölt alkotja a kisebbségi önkormányzati képviselő-testületet.

sorszám jelölt neve jelölő szervezet érvényes szavazat
1. Gyöngyösi Endre RPM 41
2. Gyöngyösi Brigitta RPM 32
3. Gyöngyösi András RPM 31
4. Balogh Mihály LUNGO DROM 15
5. Balogh Gusztáv RPT 11
6. Balogh Gyöngyi LUNGO DROM 10
7. Sápi Tünde Tímea LUNGO DROM 3
8. Kovács Miklós RPT 2

Köszönjük a Helyi Választási Bizottság tagjainak, a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és a Helyi Választási Iroda 
munkatársainak munkáját.
              Dr. Dászkál Tibor Ákos
                        Helyi Választási Iroda vezető
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II. képviselő választás (egyéni lista):
sorszám jelölt neve jelölő szervezet érvényes szavazat

1. Rácz Gabriella FIDESZ-KDNP 912
2. Kiss Sándorné FIDESZ-KDNP 754
3. Mike Sándor független jelölt 714
4. Karácsony Sándorné független jelölt 689
5. Dr. Kun József független jelölt 659
6. Kun Gábor független jelölt 655
7. Dr. Varga Éva független jelölt 648
8. Karácsony Antal FIDESZ-KDNP 640
9. Varga Imre független jelölt 376

10. Sitku Mihály JOBBIK 326
11. Jenei János JOBBIK 325
12. Kimás István független jelölt 286
13. Nagyházi Sándor független jelölt 245
14. Kiss Lajos JOBBIK 219
15. Pintér Zoltán Lajos JOBBIK 199
16. Balogh Mihály független jelölt 91

III. megyei listás választás:

sorszám szervezet érvényes szavazat
1. FIDESZ-KDNP 1096
2. JOBBIK 322
3. MSZP 120
4. DK 110
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Tímár Zoltán polgármester úr gratulált a megválasztott 
alpolgármester asszonynak, Rácz Gabriellának.

Nagy Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt tette le az 
esküt Mikepércs megválasztott polgármestere, Tímár Zoltán.

Az alpolgármesteri eskütételt megelőzően Karácsony 
Antal úr bemutatkozott a testület előtt. A Helyi Választási Bizottság elnöke aláírásával 

hitelesíti a kinevezési okmányokat. 

Tímár Zoltán polgármester úr köszöntötte a megválasz-
tott képviselőket és az alakuló ülésen megjelent érdeklődő 
Mikepércsi Polgárokat. 

A polgármesteri javaslattételt követően a képviselők titkos 
szavazással választották meg a két alpolgármestert. 

6.

2014. október 27–én megtartotta alakuló ülését az önkormányzati választáson megválasztott új képviselő-testület. A 
képviselői, illetve a polgármesteri eskütételt követően polgármester úr javaslatára választották meg Rácz Gabriella 
képviselő asszonyt társadalmi alpolgármesterré, valamint Karácsony Antal urat, főállású alpolgármesterré.
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A megalakult megyei közgyűlés első döntései

Elfogadta a megyei közgyűlés a Hajdú-Bihar Integrált 
Területfejlesztési Programot, amely a 2014-2020-as európai 
uniós ciklus gazdaság- és településfejlesztési elképzeléseit 
megvalósítani hivatott projekteket tartalmazza. Megyénkben 
öt gazdaságfejlesztési, és tíz, a járásokhoz rendelt település-
fejlesztési programcsomagból áll az uniós források felhaszná-
lásának forgatókönyve.

A következő hét évben 33 milliárd forint érkezhet megyénkbe 
gazdaságfejlesztésre, emellett 40,8 milliárd Debrecenbe, továbbá 
19,2 milliárd forint településfejlesztésre, együttesen a 10 járásba.

Az előző ciklusban kétféleképpen is működött a pályázati irányító hatóság: először a szakpolitikát képviselő minisztériumok 
a fejlesztési ügynökséggel párhuzamosan, majd egymástól szétválasztva, gyakran érdekellentétben dolgoztak. E két módot 
hatékonnyá ötvözi a mostani rendszer, melybe a területi döntéshozókat is bevonták, visszaadva nekik a lehetőséget, hogy 
saját fejlesztéseik fölött rendelkezzenek.

A közlekedés fejlesztésében az a cél, hogy a megyei jogú városok legalább gyorsforgalmi úttal kapcsolódjanak majd az 
autópályákhoz, de emellett a vidéki települések élhetőségét biztosító úthálózat fejlesztése, az autópályákra „ráhordó” utak 
kialakítása is szempont, ezzel segítve a falvak, kisebb városok tőkevonzó képességét. 

A kis- és középvállalkozásoknak szóló forrásokon belül dominálni fognak a visszatérítendő támogatások, ezzel is ösztönözve, 
hogy csak fenntartható fejlesztésekre fordítsák a pénzt. A pályázati rendszer formai átalakítása során a papír kiiktatásával, teljes 
mértékben digitalizálva a folyamatot az adminisztratív okokból elutasított pályázatok száma remélhetőleg nullára csökkenthető 
majd. Az önerőképesség érdekében a cégek éves befizetett adójának mértékéig állami garanciavállalást vezetnek be, az elszámo-
lás átalakításával pedig a projekt lebonyolítása közbeni likviditási problémák elkerülésében segítenek.

Az átláthatóság érdekében elutasítás esetén annak indokát közölni fogják a pályázóval. 300 millió forint beruházási érték alatt 
egy normatív rendszer rögzíti majd a feltételeket; például meghatározzák, hogy valamely szektorban gépbeszerzésre adandó 
támogatás feltételeként hány munkahely teremtését és mekkora árbevétel növekedést kell vállalnia a pályázónak, aki ezt telje-
síti, nyer.  Szűkebb, de igazságosabb lesz a rendszer.

Forrás: www.haon.hu
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Karácsony Antal urat főállású alpolgármesterré választotta a 
képviselő testület

Karácsony Antal a FIDESZ-KDNP színeiben indult képviselőjelöltként a 2014-es hely-
hatósági választáson, ahol 640 szavazatot kapott. Munkáját a következő öt évben Mike-
pércs alpolgármestereként folytatja. Családjáról, eddigi munkájáról, terveiről kérdeztük.

Középiskolai tanulmányaimat a Mechwart András Gépipari Szakközépiskolában végeztem 
Debrecenben, majd az építőipar felé fordultam. A Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai 
Karán településmérnökként végeztem 1996-ban, diplomamunkám témájául a települési 
belvízelvezetési rendszereket és az ivóvízhálózatokat választottam. 2010-ben a Debreceni 
Egyetemen Létesítménymérnök Msc. mesterfokozatán, majd a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemen 2011-ben Egyetemi Útépítési Szakmérnökként végeztem.  A 
Hajdú-Bihar megyei Mérnöki Kamaránál 2006-tól regisztrált Útépítési Műszaki Ellenőr  és Felelős 

Műszaki Vezető, 2006-tól a Közlekedéstudományi Egyesület tagja vagyok. 1996-ban kötöttünk házasságot Keszler Ibolyával, majd 
még ebben az évben Mikepércsen kezdtünk építkezni. Hogy miért éppen Mikepércsen? Ennek az a legfőbb oka, hogy korábban az 
elővárosi funkcionális településeket tanulmányoztam, mely funkciók Mikepércsre tökéletesen ráillettek. 

A városias és falusias jelleg különleges ötvözete?
Igen. Vonzott a város közelsége, ezzel párhuzamban a tiszta, természeti környezet, a számos előnnyel rendelkező falusias életközös-
ség lehetősége, amire nem jellemző az elidegenedés. Tetszett, hogy az emberek köszönnek egymásnak az utcán! Mikor ideköltöz-
tünk, még szunnyadtak a településben rejlő lehetőségek, mégis bíztunk a fejlődésben. Abban az időben például a főteret szürke 
betonkerítés határolta… Visszatekintve: olyan érzésem van, mintha egy fekete-fehér fénykép színessé vált volna. Polgármester úr 
segítségével új lehetőségek nyíltak: egyesületek jöttek létre, elkezdődtek a mikepércsi korzók, infrastrukturális fejlődések indultak. 
Családapaként sem volt mindegy, hogy a gyermekem milyen közösségben, milyen környezetben éli meg fiatalságát. 

Alpolgármester úrnak egy 15 éves fia van. 
Ő a Tóth Árpád Gimnáziumban tanul jelenleg és versenyszerűen sportol. A DHSE-PMD Vívóklub versenyzője, kardvívásban 
az országos listán 14., 15. helyen áll. Feleségem neve sokak számára ismerős lehet, Keszler Ibolya vegyész- és környezetmérnök, 
a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Debreceni Laboratóriumában. Szenvedélye a gyöngyfűzés és ékszerkészítés. 

Milyen munkahelyi tapasztalatokat szerzett korábban?
2005-ig a Magyar Telekomnál mint épületüzemeltetési munkatárs dolgoztam energetikai és környezetvédelmi területen, majd 
csoportvezető lettem. Itt szereztem azokat a tapasztalatokat, amelyeket az önkormányzat üzemeltetésében tudok majd kamatoz-
tatni. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél 2005 óta dolgoztam mint műszaki fejlesztési főmunkatárs és műszaki ellenőr, forga-
lomtechnikai művezető. Azt gondolom, a jövőben ezeket a tapasztalatokat a települést érintő útépítési beruházásokban fogom 
tudni hasznosítani. 

Korábban is kapcsolatban állt önkormányzatunkkal. Milyen projektekben vett részt?
Polgármester úr felkérésére a településen lezajlott szennyvízhálózat építési projektben már 2009/2010-ben bekapcsolódtam az 
önkormányzat munkájába, az utak helyreállítását műszaki ellenőrként társadalmi munkában végeztem. Véleményem szerint 
ez a helyreállítás jó minőségben történt meg, a hibák száma 4-5 év után is elhanyagolható. Mint ahogyan a szennyvízberuházá-
sok munkálatainak felügyelete során, úgy a települést érintő másik nagy beruházás, a kerékpárút építése kapcsán is megkere-
sett polgármester úr, hogy ellenőrizzem a Mikepércset érintő szakaszt. Örömmel látom, hogy sokak régi álma – többek között 
az enyém is – megvalósul. Még félkész állapotban kipróbáltam a kerékpárutat! Az ott lakóktól ezúton is elnézést kérünk az 
esetleges kellemetlenségekért, de biztos vagyok benne, hogy az elkészült utat örömmel fogja használni mindenki. 

Az idők folyamán még erősebb lett Mikepércs iránti elkötelezettsége, olyannyira, hogy az októberi választásokon a FI-
DESZ-KDNP színeiben képviselő-jelöltként indult. 
Ebben a választási évben két képviselő is leköszönt, akik  korábban támogatták a Mikepércs Fejlesztési Terv megvalósítását. 
A helyi FIDESZ csoportnak fontos volt, hogy olyan elkötelezett emberek jussanak be a képviselő testületbe, akik a leköszönt 
képviselők munkáját folytatni tudják, illetve képesek megvédeni az eddig elért eredményeket, így nem volt kérdés, hogy elfoga-
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dom a felkérést a megmérettetésre. A választás eredménye nagy örömömre szolgált, ugyanis „betelepülőként” és kiterjedt rokoni 
kapcsolatok híján is csupán 15 szavazat hiányzott ahhoz, hogy bekerüljek a Képviselő-testületbe. Az a bizalom, amelyet ezúton 
is köszönök azoknak, akik szavazatukat rám adták, csak megerősített abban, hogy Mikepércset – amit már otthonomnak tekin-
tek és érzek – tudásommal és tapasztalataimmal még inkább szolgáljam. Testületi tagság híján, nem várt, de megtisztelő volt 
számomra polgármester úr felkérése, hogy alpolgármesterként dolgozzak a településen. A felkérésnek örömmel teszek eleget, 
remélem, hasznára válok településemnek!

Milyen területeket fog koordinálni?
A település irányítását, főként a beruházások lebonyolítását fogom polgármester úr irányításával végezni főállású alpolgármester-
ként. Remélem, hogy az infrastrukturális fejlesztések minősége és a Mikepércs érdekeit szem előtt tartó kivitelezése bizonyság 
lesz arra, hogy jó döntést hoztam nemcsak a magam, de Mikepércs számára is. 
Munkájához sok sikert kívánunk!

Jó ütemben halad a kerékpárút építése

Elkezdődött a Tisza István utcai járda építése az új bölcsőde és óvoda 
könnyebb megközelíthetősége érdekében

9.
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Erő és összefogás

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett megem-
lékezésre október 23-án délután 14.00 órakor került sor a Wass Albert Művelődési Ház-
ban, majd a helyi szervezetek, intézmények képviselői a Templomkertben koszorúzással 
rótták le tiszteletüket nemzeti hőseink előtt.

Az ünnepségen Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökének beszéde után a 
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. osztályos tanulói 
adtak színvonalas műsort.

Pajna Zoltán emlékeztetett az 58 évvel ezelőtt történt események fontosságára, jelentőségére. 
Beszédében elmondta, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc nemcsak Magyarország 
számára, de a XX. század világtörténelmében is kiemelkedően fontos esemény volt. A magyar 
szabadságharc megmutatta a világ más nemzeteinek is, hogy hogyan kell a zsarnokság és 
az elnyomás ellen küzdeni. Erő és összefogás jellemezte nemzetünket 1956 októberében. 
Valamennyi társadalmi réteg, az egyetemi diákság, az értelmiség, a munkásság  lehetetlen kül-
detést vállalva egyöntetűen kiállt a változás mellett: a világ akkori legerősebb katonai államával, 
a Szovjetunióval szálltak szembe.  Elszánt küzdelmük azért volt fontos Magyarország számára, 
mert az események után enyhülni, gyengülni kezdett a rendszer.

Nemzeti ünnepeink sajnos elbukott szabadságharchoz, eseményekhez köthetőek, azonban 
az a véráldozat, amit elődeink feláldoztak a forradalomért, nem volt hiábavaló! Az 58 évvel 
ezelőtt történt eseményeknek közel 15.000 áldozata volt, 500.000 embernek kellett elhagynia 
az országot... A forradalom céljai azonban- ha később is, de beteljesültek.

Október 23-án a Magyar Köztársaság kikiáltásának 25. évfordulóját is ünnepeltük. A magyar 
történelem e sorsfordító napja az alkotmányos rendszerváltási folyamat kiemelkedő eseménye 
lett.
         

OKTÓBER 23.
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Manapság gyakori választási kényszer a gyermeket nevelő családoknál, hogy a szülő a munkát vagy a családot helyezze 
előre.  Különösen ott idézhet ez elő szinte megoldhatatlan helyzeteket, ahol a család nem tud besegíteni a szülők napi ru-
tinjába, vagy a nyári szünetben, vagy akár egy megbetegedésnél.
Ebben a cikkünkben a rugalmas foglalkoztatási formákról szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Olvasót.
Alapvetően hat rugalmas foglalkoztatási forma közül választhat az a munkavállaló, akinek a munkahelyen egyáltalán 
lehetősége van a választásra.
Távmunka: a távmunka esetében a munkavállaló a munkáltatótól elkülönülve, általában attól távol végzi a munkáltató 
által megbízott feladatot. A munkavégzés helyszíne igen gyakran a munkavállaló otthona, vagy a munkavállaló otthonához 
igen közel eső hely (például teleház). A munkavégzés eszköze a leggyakrabban személyi számítógép, vagy más informatikai 
eszközök.
Kötetlen munkaidő: kötetlen munkaidő esetében a munkáltató a munkaidő beosztásának jogát a munkavállaló számára 
átengedi.
Részmunka: napi 8 óránál kevesebb időben foglalkoztatott munkavállaló.
Osztott munkakör: egy munkakörbe tartozó feladatokat (azaz egy teljes munkaidős állást) két munkavállaló lát el.
Bedolgozói jogviszony: a munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzendő feladatot a saját eszközeivel, 
otthonában, a munkáltató által biztosított anyagok felhasználásával határidőre elvégzi.
Egyszerűsített foglalkoztatás: egyszerűsített foglalkoztatás természetes személy munkáltató által háztartási munkára, 
kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltató által, mezőgazdasági, továbbá idegenforgalmi idénymunkára 
vagy alkalmi munkára létesíthető.
Ezzel szemben, a jelenleg uralkodó hagyományos munkaviszony alapvetően határozatlan idejű munkaszerződés keretében 
történik, ahol az alkalmazott teljes munkaidőben dolgozik – ami általában hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig történő, vagy 
valamilyen ehhez hasonló időbeosztású munkavégzést jelent – a meghatározott munkahelyen.
Sok esetben talán nem is tudja sem a munkáltató, sem a munkavállaló, hogy lehetősége lenne valamilyen rugalmas 
foglalkoztatási formájú munkavégzést választani. Pedig ezek a rugalmas foglalkoztatási formák sokkal inkább meg-
felelhetnek azoknak, akiknek családi állapotuk miatt a hagyományos munkaviszony miatt, szinte megoldhatatlan 
problémákat kell napi szinten megoldani, és sok esetben a munkavállaló kényszerű választással szembesül: munka 
vagy család!
Az önkormányzat évek óta ad számot arról Önöknek, hogy Mikepércs az országban is egyedülálló demográfiai mutatók-
kal rendelkezik. A település lakosságszáma folyamatosan növekszik, és jelentős a kisgyermekes családok száma, így a fenti 
problémával érintett családok száma, és e miatt elsősorban a családanyák kerülhetnek konfliktus helyzetbe a munkahely-
ükön. Ugyanakkor egyes rugalmas foglalkoztatási formák megfelelő alkalmazása a munkaadó számára is számos előnnyel 
járhat. Ezen előnyök bemutatása és a rugalmas foglalkoztatási formák hatékony alkalmazása is bemutatásra kerül a projekt 
keretén belül. Továbbá a projekt végére átszervezésre kerülnek egyes önkormányzati szolgáltatások, biztosítva a rugalmas 
ügyintézés lehetőségét. E miatt valósítja meg az önkormányzat ezen pályázatát, és hogy a település kisgyermekes csa-
ládjainak segíthessen. A későbbiekben az önkormányzat létrehoz honlapján egy felületet, ahol az érdeklődők bővebben 
tájékozódhatnak. 
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Az „asztalos brigád”

A Mikepércsen jelenleg zajló hosszabb időtartamú közfoglalkozta-
tási programokban a munkavállalók több csoportban, különböző 
településüzemeltetési feladatokat látnak el. Az asztalos brigád 
csoportvezetője Besenyei József, aki évek óta asztalos munkát végez 
az önkormányzatnál, annak intézményeiben.
Besenyei József irányítása alatt öt fő közfoglalkoztatott dolgozik jelen-
leg: Simon István, Kelemen István, Kiss Gábor, Kovács József és Dankó 
Lajos, akik közül hárman már évek óta, ketten pedig csak néhány 
hónapja dolgoznak a csapattal. A kőműves munka kivételével szinte 
minden munkafázist elvégeznek az önkormányzat intézményeiben, 
illetve a közterületen: az asztalos és karbantartási feladatok mellett 
burkolnak, szobát festenek, lakatos és ácsmunkákat is végeznek. 
Felsorolni is nehéz, mi minden fűződik az ő nevükhöz: korábban a 
játszótérre eszközöket, a régi óvodába udvari játékokat készítettek; a 

Szőlőskert utcán új fahidat csináltak tavasszal. Az oviba öltözőszekrényeket, a csoportszobákba bútorokat, az iskolába „diák-
barát” berendezést készítettek. Az iskolában a PVC burkolat cseréje mellett a termekben a táblák festését, vonalazását; a nevelői 
szoba, titkárság és mosdók festését is ők végezték. Minden tanuló padjának tetejét újra cserélték októberben, ezzel párhuzamo-
san az önkormányzat utánfutóját újították. Jelenleg szalmatárolót építenek az új bölcsihez. Amikor szükséges, a polgármesteri 
hivatalban festenek, bútorokat, szekrényeket készítenek az irodákba. A település két végén található üdvözlőtábla is az ő kezük 
munkáját dicséri. 
Besenyei József és csapata két nagyobb lélegzetvételű munka előtt áll. A fiatalok kezdeményezésére épülő Kondipark terepren-
dezése megtörtént, az eszközök elkészítése, beállítása a csoport feladata lesz. A tervek szerint az edzeni vágyó fiatalok legalább 
hat kondieszköz közül választhatnak majd, ezeket remélhetőleg tavasszal próbálhatják ki a Közösségi Ház udvarán. A másik 
nagy projekt a bölcsiben kialakításra kerülő sószoba lesz, a munkálatok előkészítése már megkezdődött.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tavasszal már használható lesz Mikepércsen a debreceni mintára épülő kondipark
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Amikor tükörbe néztem, elsírtam magam

“16 éves voltam. Súlyproblémákkal küzdöttem, ezért edzésképpen, 
amikor csak tehettem, elbicikliztem a hosszúpályi elágazásig és vissza. 
Azon a reggelen is a forgalommal szemben haladtam, mert azt hittem: 
így biztonságosabb. A balesetből semmire nem emlékszem. Szóbeli 
megrovást kaptam, mert én hibáztam...”

Györfi Ági élete 180 fokos fordulatot vett 2003. június 25-én, amikor 
egy kamion elütötte őt biciklizés közben a 47-es főúton. Élteveszélyes 
sérülésekkel került kórházba, ahol azonnal koponyaműtétre került sor, 
hatórás agyműtéten esett át. Közben újraélesztették. Az orvosok nem 
sok esélyt adtak a felépülésére, de szervezete nem adta fel a küzdelmet! 
Két és fél hétig kómában volt, majd a fájdalmak miatt további két hétre 
mélyaltatásban tartották. Válla és állának jobb oldala szilánkosra tört, a 

látásideg sérülése miatt jobb szemére megvakult, arca bal, karja jobb oldalon lebénult...

Rehabilitációjára Budakeszin került sor, ahol gyógytornász és pszichológus is segítette gyógyulását. Édesanyjának is 
Budapestre kellett költöznie a rehabilitáció idejére, ahol hónapokat töltöttek. A falu összefogott: a Pletykázó Asszonyok, 
valamint az önkormányzat kezdeményezésére estet tartottak “Ági mosolyáért”, melynek bevétele sokat segített a család-
nak. Ági nagyon hálás az “Asszonyoknak”, polgármester úrnak és a falu lakosságának azért, amit érte, gyógyulásáért és a 
családjáért tettek.

Ági természetesen beszél a balesetről, illetve a kitartásáról.
“Amikor meglátogattak a rokonok, barátok, ismerősök, tudtam, hogy ismerem őket. De azt nem tudtam: honnan... 
Anyáék igyekeztek távoltartani a tükörtől. Hetekig nem láttam az arcom. Amikor először tükörbe néztem... elsírtam 
magam!... Az agysérülés miatt újra kellett tanulnom járni. Elfelejtettem olvasni, számolni, bal kézzel nem tudtam 
írni... Depresszióba estem. Nehéz volt feldolgozni a történteket... A családom adott erőt!”
Miután hazajöhetett az Országos Rehabilitációs Intézetből, Debrecenbe kellett járnia további kezelésekre még egy évig. Ő 
azonban ekkor már nagyon unatkozott és nem bírta a tétlenséget, ezért vissza szeretett volna menni tanulni. Fodrásznak 
készült, de ezt az álmát fel kellett adnia. 2005-ben elölről kellett kezdenie tanulmányait a Diószegi Sámuel Közép- és 
Szakképző Iskolában, ahol szép eredménnyel le is érettségizett.
“A hanyag tanulóknak amolyan “bezzegági” vagyok. Egykori tanáraimtól tudom, hogy példaként szoktak emlegetni a kitartá-
som, akaraterőm miatt. 2010-ben egy ECDL jellegű tanfolyamot is elvégeztem. Ezután négyórában adminisztrációs munkát 
végeztem, majd 2011-től már hatórás munkaidőben a mikepércsi általános iskolában voltam portás a közmunkaprogramok-
ban egészen 2013-ig. Ma egy nyomdában rehabilitációs kártyával dolgozok; dobozolok, betegtájékoztatót csomagolok, irat-
tározok. Megbecsülik, elismerik a munkámat, nagyon jól kijövök a főnökeimmel, kollégáimmal is. Szeretek közösségben 
lenni! Sokszor csodálkoznak körülöttem, hogy hogy tudok mindig mosolyogni. Vidám természetű lány vagyok! Mindent 
pozitívan látok!”

Csak óvatosan merem megkérdezni, hogy biciklizett-e azóta...
“Amikor a rehabilitáción voltam, még a szobabiciklire se ültem fel... Aztán később beszereztem egy biciklit, ami kisebb, mint 
a felnőtt kerékpár. Ha leér a lábam, biztonságban érzem magam. Amikor a baleset történt, polgármester úr megígérte, hogy 
amint lehetőség lesz rá, bicikliutat fog csináltatni. Én pedig megígérem, hogy, ha tehetem, minden áldott nap be fogok rajta 
tekerni Debrecenig és vissza!” - és mosolyog...

Ágiból sugárzik az erő. Az orvosok csodának tartják felépülését. De ő további csodákra vágyik. Szerelmével hamarosan 
kisbabát szeretnének.
              Sápi Ildikó

INTERJÚ

13.
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Nyílt nap a bölcsődében

Nagyon sok érdeklődő érkezett a bölcsőde első nyílt napjára, ahol az általános tájékoztató után a szülők és gyermekeik betekin-
tést nyerhettek az Őzike, a Kisvakond és a Süni csoportosok mindennapi életébe. A leendő bölcsiseket a kisgyermeknevelők 
kóstolóval várták, a kicsik önfeledten, felszabadultan játszottak ezen a rendhagyó napon. 
„Nagyon szép a bölcsőde, jó érzés volt itt lenni. Virág februártól fog idejárni, ő nagyon jól érezte magát a nyílt napon. 
Kedves, szívélyes fogadtatás várta a gyerekeket, a vendégek számára még egy kis vendéglátással is készültek, amit nagyon 
kedves gesztusnak tartok.” – nyilatkozta Domonkos-Nascsó Karolina. 
Balla-Papp Viktória és családja másfél hónapja költözött Mikepércsre, nagyon tetszik nekik az új bölcsőde épülete. Kisfiuk-
kal, Gergővel nagyon várták a nyílt napot, ahol maximálisan elnyerte tetszésüket a gyönyörű környezet és a szimpatikus 
kisgyermeknevelők. 

Névadó pályázat az óvodára és bölcsődére

Októberben névadó pályázatot hirdetett Önkormányzatunk azzal a céllal, hogy a Tisza István utcai új óvoda épület és a bölcsőde 
jól megjegyezhető, frappáns és egyedi nevet kapjon. Az intézményekben ötletdobozokat helyeztünk el, illetve a Facebookon já-
tékot indítottunk, mely során rengeteg név érkezett hozzánk, majd november 2-ig lehetett lájkolni a legkifejezőbb elképzeléseket. 
A legtöbb szavazatot kapó ötletek közül négytagú zsűri döntött az óvoda tekintetében a Meseerdő, a bölcsőde vonatkozásában 
pedig a Napsugár nevek mellett. (Az új óvodaépület hivatalosan a Csodavár Óvoda nevet viseli továbbra is, a Meseerdő elnevezés 
az intézmények épületeinek megkülönböztetését szolgálja az itt élők számára.)

14.
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A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NOVEMBERI PROGRAMJAI
IDŐ PROGRAM
11.28. Csere-bere délután a napköziben
11.29. Adventi családi délután a művészeti iskolásoknak

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK HÁZI VERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEI

Meseíró
verseny

3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam

1. helyezett Vas Zalán Jenei Dóra Dorogi Zsófia Pásti Nóra Fehér Kincső

2. helyezett Tóth Balázs Szűcs Kitti Lechky Kevin
Besenyei Virág

Deczki József Fehér Kincső Napsugár

3. helyezett Juhász Nándor Dorogi Veronika Sitku Regina Tóth Noémi Dér Emese
Nagy Ibolya

Versíró 
verseny

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

1. helyezett Sitku Regina Pásti Nóra Finta Fanni Flóra Győrösi Cintia
2. helyezett Lechky Kevin

Fekete Levente
Tóth Noémi Nagy Ibolya Szikszai Nikolett

3. helyezett Beke Enikő
Fekete Zsuzsanna

Molnár Dávid Fehér Kincső Napsugár Szilágyi József

Angol 
verseny

3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

1. helyezett Balla Fruzsina Nyulászi Ernő Besenyei Virág Molnár Dávid Fehér Napsugár Rózsa Eleonóra
2. helyezett Juhász Nándor Szűcs Kitti Kovács Fatime Pásti Nóra Finta Fanni Szilágyi József
3. helyezett Kelemen Panna Tollas Tímea Sipos Tamás Ujhelyi Imre Chun Andrea Tősér Gabriella

Német 
verseny

7. évfolyam 8. évfolyam

1. helyezett Erdei Bence Győrösi Cintia
2. helyezett Szűcs Viktor
3. helyezett Szikszai Nikolett

INTÉZMÉNYI HÍREK

DECEMBERI PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

December 5-én  16.30 órától  Adventi kiállítás  megnyitója
Kiállítás a mikepércsi alkotók ez évi munkáiból a  Wass Albert Művelődési Házban.

A kiállítás megtekinthető 2015. január 9-ig. 
15.30-kor megérkezik Mikepércsre a Mikulás, aki 3 éves korig ajándékkal várja a gyerekeket a Hunyadi János Általános Iskola tornatermében.

17.30 órától „Mindenki karácsonyfája” 
A település karácsonyfájának díszítése, ünnepvárás énekszóval, teával és pogácsával a település főterén. 

16.30-19.00-ig Adventi vásár a Wass Albert Művelődési Ház előterében.
December 6-án  (szombaton)  Családi délelőtt

9.30-12.00-ig Adventi vásár a Wass Albert Művelődési Ház előterében.
10.30 -12.00-ig kézművesedés az ünnepvárás jegyében  a Művelődési Ház nagytermében.

15.
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Visszatekintés a mikepércsi sakkversenyekre

Novemberben tizedik alkalommal kerül sor a helyi amatőr sakkversenyre. Versenyünk jeles alkalomhoz érkezett, a jubi-
leum alkalmából tekintsük át az eddig lezajlott versenyek eseményeit. 

A verseny kiírása és megszervezése már 2005 novemberében elkezdődött, végül a lebonyolítás technikai okok miatt átcsúszott 
a 2006-os évre. Első alkalommal 2006. február 11-én a helyi művelődési házban zajlott a felnőtt és ifjúsági verseny.  Az első 
években, még a versenyzők létszáma 30 fő alatt maradt, a negyedik és ötödik versenyünk volt az ún. vízválasztó, ekkor már 
érezhető volt, hogy az évről-évre módosított lebonyolítási formából az eltelt évek tapasztalatai során kialakult egy állandó 
formájú versenykiírás. Az elkövetkezendő években a résztvevők létszáma már rendszeresen meghaladta az 50 főt, legtöbb 
résztvevő 2011-ben -70 fő - mérkőzött az értékes díjakért. Az évek során az Önkormányzat mellett több helyi támogató (Tímár 
Zoltán polgármester, Dr. Dászkál Tibor Ákos jegyző, Dr. Károlyi Sándor állatorvos, Mike Sándor vállalkozó, Magyar Attila 
Keleti – Farm kft tulajdonosa, Cseke Lajos IKE egyesületi tag) is segítette a verseny megrendezését, 2010-ben a VI. versenyre 
alapította az Ifjúságunkért Közhasznú Egyesület a csapatverseny résztvevőinek az IKE vándorkupát. A csapatversenyre felnőtt-
ifjúsági korosztály egyaránt nevezhet minimum háromfős csapatokkal, egy-két tartalékversenyzővel, a csapateredménybe csak 
a legjobb három versenyző eredménye számítható be. 
A serleget első alkalommal Hajdúsámson csapata őrizhette egy évig, majd kétszer Nagyrábé nyerte el, az elmúlt évben 
Hajdúböszörménybe került a trófea.  A 2010-es év volt az első alkalom, hogy határon túli sakkbarátainkat is fogadhat-
tuk a versenyünkön, Monospetriből érkeztek versenyzők. A felnőttek versenyében legtöbbször a sámsoniak örülhettek 
érmes helyezésnek, az eddigi küzdelmek során három főnek sikerült megvédeni bajnoki elsőségét. A legeredményesebb 
helyi versenyző díját két-két alkalommal Borók Jenő, Kovács Ferenc, és Szilágyi Tibor nyerte el, egy-egy alkalommal Ma-
rosán Szabolcs, Koncz Tibor és ifj. Rácz István vehetett át díjat. Az IKE vándorkupa csapatversenyére minden évben tíznél 
több csapat nevezett, legtöbben a 2010-es kupára neveztek, ekkor 21 csapat játszott a serlegért.  A négy csapatversenyen 
a legtöbb érmet Hosszúpályi csapata nyerte, úgy, hogy egyszer sem ők voltak a kupagyőztesek  (1 ezüst és 2 bronzérem), 
kétszer végzett a dobogón Nagyrábé (2 arany) és Hajdúsámson (1 arany, 1 ezüst),  egy-egy alkalommal volt dobogós helyen 
Hajdúböszörmény (1 arany), Berettyóújfalu, Monospetri (mindkettő 1-1 ezüstérem), valamint Létavértes és Nyíracsád csa-
pata (1-1 bronzérem). A legtöbb érmes helyezést Kocsis Imre érte el, 5 évben is a dobogóra állhatott. 

A felnőtt versenyek dobogós helyezettjei:
I. hely II. hely III.hely

2006 Szilágyi Tibor  (Mikepércs) Miskolczi Zsolt  (Mikepércs) Jantyik Zsolt  (Derecske)

2006 Szilágyi Tibor  (Mikepércs) Papp Csaba (Konyár) Kovács Ferenc (Mikepércs)

2007 Kocsis Imre (Hajdúsámson) Takács Sándor (Hajdúsámson) Végvári István  (Hajdúsámson)

2008 Kocsis Imre (Hajdúsámson) Gnáj József (Nyíracsád) Kriszteszku István (Pocsaj)

2009 Takács Sándor (Hajdúsámson) Kocsis Imre (Hajdúsámson Gerda Emil  (Tetétlen)

2010 Kocsis Imre (Hajdúsámson) Varga I. István (Hajdúsámson) Végvári István (Hajdúsámson)

2011 Herczeg László (Nagyrábé) Varga I. István (Hajdúsámson) Kocsis Imre (Hajdúsámson)

2012 Herczeg László (Nagyrábé) Major Norbert (Nyírmártonfalva) Kriszteszku István (Pocsaj)

2013 Magi Tibor  (Berettyóújfalu) Varga József  (Nyíracsád) Szabó Lajos (Berettyóújfalu)
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Az ifjúsági versenyzők is lehetőséget kaptak e rendezvényen, a felnőttekkel összevontan egy csoportban vívják játszmáikat, de 
díjazásuk külön kategória szerint történik. A felső korhatár 18 év, betöltését követően már csak a felnőtt kategóriába nevezhet-
nek, néhány visszatérő versenyzőnél sor került a korosztályváltásra is. A fiatalok között is hárman vannak, akik két alkalommal is 
megnyerték a versenyt. Legtöbbször érmes helyen Hosszúpályi csapatából végeztek, összesen 11 érmet ( 4 arany 3 ezüst 4 bronz) 
szereztek, őket a mikepércsi fiatalok követik 7 dobogós helyezéssel ( 3 arany, 2 ezüst 2 bronz), harmadik Debrecen 5 érmes 
helyezéssel ( 1 arany, 3 ezüst és 1 bronz érem).  A legtöbb érmes helyezést Hercz Richárd és Szántó Imre érte el öt-öt éremmel vált 
számukra emlékezetessé a versenysorozat. Az ifjúsági verseny érmes helyezettjei: 

I. hely II. hely III. hely
2005 Marosán Szabolcs (Mikepércs) Miklósi Dániel (Mikepércs) Nagyházi Tamás (Mikepércs)

2006 Csoma Melinda (Mikepércs) Marosán Szabolcs (Mikepércs) Miklósi Dániel (Mikepércs)

2007 Marosán Szabolcs (Mikepércs) Szántó Imre (Hosszúpályi) Hercz Richárd (Hosszúpályi)

2008 Hercz Richárd (Hosszúpályi) Kricsfalusi Patrik (Debrecen) Szántó Imre (Hosszúpályi)

2009 Máté Levente (Debrecen) Kajtár Gergő (Debrecen) Szántó Imre (Hosszúpályi)

2010 Hercz Richárd (Hosszúpályi) Németi Kornél (Debrecen) Jakab Benjamin (Monospetri)

2011 Szántó Imre (Hosszúpályi) Jakab Benjamin (Monospetri) Hercz Richárd (Hosszúpályi)

2012 Szántó Imre (Hosszúpályi) Hercz Vendel (Hosszúpályi) Szabó Natália (Debrecen)

2013 Tóth Tamás (Nádudvar) Hercz Richárd (Hosszúpályi) Karikás Marianna 
(Hajdúböszörmény)

Az elmúlt évek során nem volt olyan résztvevő, aki mindegyik versenyen elindult volna, a felnőtteknél nyolcszor Kovács Ferenc 
(Mikepércs) az ifjúságiaknál Hercz Richárd és Hercz Vendel (mindketten Hosszúpályi) szerepelt, őket követi az egyetlen hét 
alkalommal résztvevő Cseke Lajos (Mikepércs).
Kilenc versenyen összesen 169 fő vett részt, ebből 25-en helyi versenyzők.  Végezetül soroljuk fel azt a 25 települést ahonnan eddig 
játékosok érkeztek versenyünkre: Bakonszeg, Berettyóújfalu, Debrecen, Derecske, Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, 
Hosszúpályi, Kismarja, Konyár, Létavértes, Margita, Mikepércs, Monospetri, Nádudvar, Nagyrábé, Nyíracsád, Nyíradony, 
Nyírmártonfalva, Pocsaj, Püspökladány, Sáránd, Tetétlen, Újléta, Vámospércs. 
              Szilágyi Tibor
                             versenyszervező



Mikepércsi Tükör

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKINTERJÚ

22.

Nemzetközi amatőr kosárlabda torna Mikepércsen

Első alkalommal rendezte meg határon átnyúló tornáját ok-
tóber 5-én az Egyesület Mikepércs Polgáraiért és Ifjúságáért, 
de remélhetőleg nem utoljára.

Az egésznapos rendezvényen először Kolozsvár Karcaggal 
mérte össze erejét, ahol a kolozsváriak magabiztosan nyerték a 
mérkőzést. Ezután Mikepércs 17 ponttal legyőzte az aradiakat, így 
ebéd után az első helyért mérkőzhettek. A helyosztó mérkőzések 
előtt hárompontos dobóversenyt rendeztek, a második helyezett 
a mikepércsi Kiss Milán lett. Délután a bronz meccset szoros 
csatában, a Karcagot legyőzve Arad szerezte meg. A várva várt 
fináléban sajnos a mikepércsi fiúk nem tudták megismételni a 
délelőtti remek játékukat, így a Kolozsvár magabiztosan nyerte a 
mérkőzést és ezzel az egész tornát! 
A mikepércsi kosárcsapat jövőre visszavágót tervez!

A tornát Mikepércs Község Önkormányzata és a Hajdú-Bihar 
Megyei Kosárlabda Sportszövetség támogatta. 
További hírek, képek a klubbal kapcsolatban a következő 
elérhetőségen találhatóak: www.facebook.com/mikepercs.ko-
sarlabda

Mikepércs X. jubileumi nyílt egyéni amatőr sakkbajnoksága 

SPORT
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Mikepércsen mindig volt, van és lesz futball!

Néhány évvel ezelőtt Gombos Imre vállalta a már meglévő Mikepércsi Futball Klub újjáélesztését, a klub elnökeként 
rengeteg energiával igyekezett fellendíteni a helyi fociéletet. Jelenleg jó kapcsolatot ápol a helyi szervezetekkel, közös 
programokat terveznek a mikepércsi sportklubokkal, csapatokkal. Gombos Imrét az elmúlt időszakról kérdeztük, 
amiben sajnos rengeteg keserűség is adódott... Ő azonban optimista, lelkesedése a nehézségek ellenére is töretlen.

“Kezdetben a 7, 9, 11 évesekkel foglalkozott az egyesület, a Bozsik-program kapcsán Derecskén, majd Berettyóújfaluban voltak 
a tornák. - mondja az egyesület elnöke. - A következő évben az U13-as korosztály is bekapcsolódott, így több mint 40 gyermek 
járt focizni. Három éve a Bozsik-program mellett Mikepércsen beindult a felnőtt futball, Szabó Béla, volt Loki edző irányítása 
alatt. A felnőtt csapat ekkor a 2. helyen végzett a bajnokság végén, amellyel jogot szerzett az egy osztállyal feljebb való indulásra. 
Két éve tehát focistáink a megye II.-ben tudtak játszani, ahol az elmúlt év során az előkelő 5. helyen végzett az újonc csapat.”

Sajnos azonban szponzoráció és támogatás hiányában felmerült a megszűnés lehetősége.

“Mi inkább az önköltséges alapon történő működést választottuk. Csupán az önkormányzat és a Gotax Kft. segítette fennma-
radásunkat, ami nem fedezte kiadásainkat. Nemrég további problémák adódtak a klubban, ugyanis az edző távozásával 13 já-
tékos igazolt el Mikepércsről a bajnokság előtt két héttel, így egy teljesen új csapat felállítása vált szükségessé. A “fiúk” jelenleg 
a megye III. osztály 7. helyén állnak. Hál Istennek az összetartás és a jó hangulat jellemzi a csapatot.”- meséli Gombos Imre.

A futballpálya felújítása miatt idegenben, Sárándon játsszák a bajnoki meccseket, az edzői feladatokat pedig az egyesület elnöke 
maga vállalta. Ahogy megvalósul a focipálya felújítása, tervezik a Bozsik-program újbóli beszervezését, illetve szeretnék Mike-
pércset ismét a II. osztályba feljuttatni, hogy ifjúsági csapat is játszhasson településünkön. Ezzel ismét biztosított lenne minden 
korosztály számára a futballozási lehetőség a hétévestől a felnőtt korosztályig.
A klubtagok szeretnék Mikepércs jó hírnevét továbbvinni, öregbíteni, álmaik megvalósításához pedig bármilyen szponzorációt, 
támogatást, segítséget szívesen fogadnak. A futballcsapattal történt eseményeket az állandóan frissülő www.facebook.com/ 
Mikepércs FK oldalon követhetik nyomon.
              Sápi Ildikó

SPORT
Mikepércs X. jubileumi nyílt egyéni amatőr sakkbajnoksága 
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Petőfi u. 67. (a Posta mellett), Tel.: 06-52/803-188, iksztmikepercs@gmail.com

Klubfoglalkozások:
Nyugdíjas Klub: hétfőnként 13.00 órától; 
Hímzőkör: szerdánként 14.00 órától;
Bazsarózsa Népdalkör: csütörtökönként 17.00-tól;
Ékszerkészítés: szombatonként 15-17 óráig;
Nagy Ildikó Gabriella alkotóköre: keddenként 16.00-18.00 óráig.

További programok:
Falugazdász fogadóóra minden hétfőn 9.00-12.00 óráig. 
A Baba-Mama Klub programjai: keddenként 10 órától.
November 18-án Vatainé Facsar Veronika zenepedagógus zenés foglalkozása. Novem-
ber 25-én Varázsvilág énekes, mondókás foglalkoztató a  Mikulásvárás  témakörében. 
December 2-án meghívott vendég Baloghné Kádár Katalin védőnő, téma a fertőző meg-
betegedések megelőzése és a vitaminok fontossága.
Tiétek a tér! Ifjúsági Klub minden pénteken 14.00-18.00 óráig: csocsó, sakk, kártya, 
programajánló, pályázati és ifjúsági információk, filmvetítés. 

Az ékszerkészítő tanfolyam alkalmai folytatódnak

Keszler Ibolya zsűrizett, Hajdú- Bihar Megyei Minőségi Termékdíjas ékszerkészítő tan-
folyama: szombatonként 15.00-17.00 óráig. Modern, divatos ékszerek ( gyűrű, karkötő, nyak-
lánc ) elkészítésére van lehetőség különböző technikákkal, mint pl. peyote, raw, brick stick. 
A szakkör tagjai csak igényes alapanyagokkal dolgoznak pl. cseh üveggyöngy, japán üveg-
gyöngy, ásványok. A Karácsonyra készülődés jegyében, aki eljön, még elkészíthet december 
végéig egy kollekciót (gyűrű, karkötő, nyaklánc) is. Mindenkit sok szeretettel várunk!

A foglalkozások időpontja: minden szombaton 15.00-17.00 óráig.
Helyszín: Közösségi Ház (Mikepércs, Petőfi u. 67., a Posta mellett)
Minden érdeklődőt szeretettel vár:
Keszler Ibolya ékszerkészítő

Nagy Ildikó Gabriella képzőművész alkotókört indít felnőttek részére a Közösségi 
Házban.

A szakkör keretében különböző festési, képkészítési (selyemfestés, olaj, akril, pasztell) tech-
nikákat sajátíthatnak el az érdeklődők. A részvétel önköltséges, a jelentkezők számától 
függően alakul. További információ bemutató órák keretében kérhető, minden kedden 16-18 
óra között. Helyszín: Közösségi Ház (Mikepércs, Petőfi u. 67., a Posta mellett)

Továbbra is várja Önöket a Mikepércsi Teleház – A falu irodája!

Internet használat 5.- Ft/perc, színes és fekete-fehér nyomtatás és fénymásolás 10.- Ft/
oldaltól, fax küldés-fogadás, számítógépes munkák, szkennelés, szöveg és kiadvá-
nyszerkesztés, laminálás, hirdetésfelvétel a Mikepércsi Tükör apróhirdetéseihez.
Mikepércs, Petőfi u. 67. (a Posta mellett), 
Tel.: 06-52/803-188,  e-mail: iksztmikepercs@gmail.com 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 8.00-18.00

KÖZÖSSÉGI HÁZ
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Fotópályázat

A nyár végén meghirdetett „Mikepércs, ahol jó lenni, ahol jó élni” című fotópályázatra érkezett 
munkákból néhányat, az alkotókkal való egyeztetés után szeretnénk a Wass Albert Közösségi Ház 
és Könyvtár belső terein állandó jelleggel kiállítani. Ahogy ígértük, a legszebb képeket újságunkban 
is közzétesszük, a Mikepércsi Tükör novemberi számának hátsó borítóján  újabb 6 képet láthatnak.
A nagy érdeklődésre tekintettel és a további alkotó munka kedvcsinálójaként a Wass Albert Közös-
ségi ház „Mikepércs, ahol jó lenni, ahol jó élni” sorozat keretein belül   „ Mikepércs 2014-2015 ősz, 
tél „ címmel újra fotópályázatot hirdet, melyre Mikepércsen vagy Mikepércsől készített amatőr 
vagy profi fotókat várunk. A pályázat kiírása hasonló a sorozatunk első kiírásához.
A pályázaton megkötés nélkül bárki részt vehet, egy pályázó maximum 3 darab  A4 méretig na-
gyítható fotó elküldésével pályázhat. A fényképeket az alkotó nevének, elérhetőségeinek (telefon, 
cím) feltüntetése mellett 2015. február 20-ig digitális formában kérjük megküldeni az iksztmike-
percs@gmail.com e-mail címre, vagy digitális formában leadhatók személyesen a Közösségi 
Házban (Petőfi u. 67.). A beérkezett fotókat 3 tagú zsűri bírálja el, a legjobbnak ítélt első 3 kép 
készítője tárgyjutalomban részesül. A legjobb alkotásokat 2015. március  hónapban a Közösségi 
Házban kiállítás keretében, valamint településünk honlapján, facebook oldalán és a Mikepércsi 
Tükör számaiban tesszük közzé. A jutalmak átadására a kiállítás megnyitóján kerül sor. 
Minden pályázónak alkotókedvet és jó fényeket kívánunk!

Bűvésziskola Mikepércsen!

Kedves gyerekek!

Sok szeretettel várunk benneteket november 29-én (szombaton), 10.00- tól a Wass Albert Közös-
ségi Házba, ahol Szűcs Tibor fiatal  bűvész , a Dóczy Gedeon Gimnázium kétszeres Ki Mit Tud? 
győztese és Közönség díjasa  tart bűvész bemutatót és bűvész iskola toborzót. 
Várunk minden általános iskolás  korú gyermeket, akiket érdekel, a bűvészet titokzatos világa! 

Sportoljunk együtt!

November 19-én 20.00-21.00 óráig a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola tornatermébe 
várunk minden sportolni, kosarazni vágyót..

A foglalkozást vezeti: Ferenczi Imre edző

Ismét családi délelőtt a Wass Albert Művelődési Házban

A  kisgyermekes családokat újra meseelőadással várjuk  november 22-én  (szombaton) családi 
délelőttünkön.  10.00 órától a „ Mi ketten a Tarkabarkák”-  Urbánné Lantos Éva és Urbán István báb-
színészek előadásában az Ilók és Mihók  című  magyar népmesét  tekinthetik  meg interaktív bábjáték for-
májában, utána lehetőség van a bábok kipróbálására. Mindenkit szeretettel várunk a Művelődési Házban!

KÖZÖSSÉGI HÁZ
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INTÉZMÉNYI HÍREK

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: Sápi Ildikó 
Fotó: www. lorantfoto.hu, Deczki Mónika . Nyomdai munkák: Dela Kft., Debrecen

A PÉRCSI TELEVÍZIÓ NOVEMBERI ADÁSA :

Családi nap
Kosárlabda (NAKOT Kupa)

Hivatalos óvoda és bölcsőde átadó
Október 23-i ünnepség

Drogprevenciós program
Sakkverseny

KÖZLEMÉNY A HULLADÉKÜRÍTÉSI DÍJ BESZEDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
Mikepércs Község Önkormányzata hulladékürítési díj beszedését végzi 

minden hétköznap 8-10 óráig, illetve minden pénteken 17-18 óráig a Közösségi Házban. (Petőfi u. 67. sz. alatt, 
a Posta melletti épületben). 

A hulladékürítési díj beszedését Szakácsné Pápai Lenke végzi.
FIGYELEM! Szakácsné Pápai Lenke nevében vagy helyett senki más nem szedi a díjat Mikepércsen!

Kedves Mikepércsiek!
A Mikepércsi Református Egyházközség szeretettel hív és vár mindenkit alkalmaira:
Minden vasárnap 10 órától istentisztelet, és ezzel egy időben gyermek istentisztelet.

Göröngyös út baba-mama(papa) csoport minden szerdán 10 órától,
Filmklub: páratlan héten vasárnap 17 órától,

Bibliaiskola felnőtteknek: páros héten vasárnap 17 órától.

Az istentiszteletek és állandó programjaink helyszíne:
a Gyülekezeti Ház (Mp., Szabadság u. 2.)

Alkalmaink részletes programját, és egyházközségünk híreit a folyamatosan frissülő
www.nemmind1.hu és a www.facebook.com/ Mikepércsi Reformátusok e-Lapja oldalakon olvashatják.

A Gyülekezet közössége nevében szeretettel, Czapp József lelkész

KÖNYVTÁR

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.

A könyvtár nyolc témacsoportban 15-15 könyvet helyez el itt 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, Romantikus regények. A könyvek között minden korosztály találhat kedvére való 

olvasmányt.
Minden kedves olvasót szeretettel várunk! 

KÖRZETI MEGBÍZOTT IRODA
Mikepércs, Óvoda u. 3.

Tóth János főtörzsőrmester körzeti megbízott (Tel.: 70/450-7946)
 Nemes Attila főtörzsőrmester körzeti megbízott (Tel.: 70/450-7945).

0-24 óráig hívható ügyeleti telefonszámok: 
30/339-7338 (Hosszúpályi rendőrörs mobil), 107, 112.
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Kedves Mikepercsiek! 

Szeretettel várom leendő és meglévő 
vendégeimet a 

SeVi Szépségszalonba!  
Bálokra, alkalmakra, egyedi 
sminkek készítését vállalalom. 
Szolgáltatásaimra  beváltható aján-

dékutalvanyok vásárolhatok! 

Serestyén Vivien
 kozmetikus

Keresek új vagy jó állapotú 
Békéscsabán az 1990-es években  
gyártott Jamina szélcserepet. 8-10 
db-ra lenne szükségem. 
Tel.: 70/436-28-26

   

Felszerelt műhelyünkben, szakképzett, sok éves tapasztalattal rendelkező személyzettel vállaljuk minden típusú 
személygépkocsi, motorkerékpár, terepjáró, tehergépkocsi (max 3.5 tonna):

•  műszaki vizsgáztatását helyben 
•  műszaki vizsgáztatás előtti teljes átvizsgálását, 
•  műszaki vizsgára való felkészítését 
•  gázüzemű járművek vizsgáztatását
•  eredetiségvizsgálatát.

Műszaki vizsgáztatás akár azonnal.
Őszi akciónk keretében 16.990.-Ft (szgk.) vizsgadíj.

Címünk: 4271 Mikepércs, Petőfi Sándor utca 29.
(Makai Autószerviz udvara)

Telefonos időpont egyeztetés: 36 20 4323 035, +36 52 535 118
Kérjen időpontot e-mailben: tcarautoszervizkft@gmail.com

Látogassa meg facebook profilunkat: www.facebook.com/tcarautoszervizkft

CIVIS GYORSSZERVÍZ 
fűtési rendszerek felülvizsgálata (gáz 
kazánok, konvektorok)
gáztűzhelyek javítása, hibák elhárí-
tása, villanyszerelési munkálatok
hűtőszekrények javítása akár hely-
színen is és „minden ami elromolhat” 
javítása precízen. 
Tel.: 06-30/ 551-97-67

Eladó! Savanyú káposzta, 250 Ft/kg. 
Orbánné, Erdő u. 2.

Mosógépek – kerékpárok eladók. Tel.: 
52/ 398-792 vagy: 30/ 904-33-06

ELADÓ! Bükk dohányzóasztal, 
középszőnyegek, összekötő szőnyegek, 
50x70 cm-es fa keretes tükör, 60l-es 
fagyasztó, zománcozott gáztűzhely, 
elektromos terménydaráló. Érd.: 52/ 
398-201, vagy 70/ 616-02-59

Vinyíntó kazán 5 tagos olcsón eladó! 
Érd.: Jókai u. 15. tel.: 30/357-45-46 
vagy 52/ 803-996

Energiatanúsítvány kiállítása rövid 
határidőn belül, olcsón.
Tel.: 06 30/429-9064

Termelői méz kapható!

Akácméz 2400.- Ft/kg, 1400.- Ft/0,5 kg;
Propoliszos akácméz 2400.- Ft/0,5 kg;
Hársméz 2000.- Ft/kg; 1200.- Ft/0,5 kg
Erdei mézharmat 2000.- Ft/kg, 
1200.- Ft/0,5 kg
Propoliszos erdei mézharmat 
2000.- Ft/0,5 kg
Vegyes virágméz 1400.- Ft/kg, 800.- 
Ft/0,5 kg
Propoliszos vegyes virágméz 
1200.- Ft/0,5 kg
Szárított virágpor 1200.- Ft/0,3 kg
Propolisz csepp 1200.- Ft/30 ml

Folyamatosan kaphatók!
Tóth Méhészet Mikepércs, Orosz I. u. 
9. (a Cooppal szemben a zugban)
Tel.: 30/336-4828, 30/329-7527

Mikepércsen a bölcsődéhez közel 
ikerház egyben vagy külön eladó. Érd. 
30/ 314-53-13

Eladó!Állítható tetőcsomagtartó, 
nagyméretű cefrének való műanyag 
hordó, kerti dísznek való boros 
hordók. Érd: 52/ 398-012

Mikepércs Irinyi u. 3. sz. alatti telek 
eladó. Ikerház építésére, bármilyen 
vállalkozás létesítésére alkalmas. 
A telek megosztható. 580 és 810 
négyzetméter arányban.
Érd.: 06-30/ 418-08-99

Háztartási és ipari varrógépek javí-
tása garanciával 3500.-Ft-tól!
Szervizelt táskavarrógépek eladók.
Érd.: Dandé István, Mp. Dózsa Gy. u. 
18. Tel.:52/387-384, 20/929-2710

KERES - KÍNÁL
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Mikepércs-Bodóháza, Ond vezér utca, 
2479 hrsz., zártkertben 1024m2-es 
gyümölcsös eladó, vagy művelésre ki-
adó. Érd.: 30 2751435

Hűtőgépek javítása, felújí-
tott hűtőgépek, Lehel, Zanussi 
hűtőszekrények fagyasztószekré-
nyek és fagyasztóládák értékesítése 
garanciával. Mikepércs, Petőfi u. 19.

Tel.: 52/398-405, 06-20/9648222

   
Szegedi János

üvegező

- üvegezés, tükrözés, hőszigetelő üvegek készítése
- csiszolt polcok, asztallapok, üveg térelválasztók, zuhanykabinok,

vitrinek és akváriumok készítése
- egyedi igények alapján

-biztosításra is
- műanyag nyílászárók, redőnyök beépítése és javítása

- Mikepércs területén ingyenes kiszállás, árajánlat készítés
- hétvégén is

Cím: Mikepércs, Orosz István utca 18.
Tel.: 06 70/384-4613

KERES - KÍNÁL
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Eladó Mikepércs, Hold u. 15. szám alatti 
2 szobás, konyha+ előszobás családi 
ház melléképületekkel 1221 m2 telken. 
Irányár: 5,5 m Ft. Érd.: Hold u. 23.
Rácz Istvánné, 52/398-968.

Hirdetés:

A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését:
Egész oldal terjedelemben: 10.000 Ft

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, pro-
vokatív vagy sértő tartalmú,  illetve sértő tartalomra felhívó hirdetések megjelentetését a lap kiadásáért felelős 

személy megtagadhatja.

Lapzárta: 2014. november 25. csütörtök

Vállalok :
Ingyenes épületenergetikai tanácsadást 
energetikai tanúsítványok készítését, 
napelemes- napkollektoros rendszerek 
tervezését és kivitelezését.
Tel.: 06-30/ 551-97-67 Mikepércs, Vénszőlőskert 5. 

dűlőben 1 300m2-es kertem ela-
dom. Fúrott kút, ház fennmaradási 
engedély, áram van. 
Tel.: 30/ 700-23-30

ELADÓ!Dobozos nagy méretű tengeri 
morzsoló, FV III-as lábon álló termé-
ny daráló (220 V-os); 230V-os, 1500 
fordulatú 2,2 KW-os villany motor; 
camping kerékpár jó állapotban, nagy 
méretű szőlő prés; 30lóerős HOLDER 
kis traktor, erős-masszív répaszeletelő; 
sparhelt; ROBI 202-es rotációs kapa, 
amely hátrafelé is megy. Érd.: 30/ 282-
12-74

KIRAKODÓ VÁSÁR!
Novemberben, decemberben a Jókai 
u. 30.sz. alatt (a gerendás kocsmától 
a második ház) használt, de jó áll-
apotban lévő ruhák, cipők, papucsok, 
csizmák, gumicsizmák, háztartási kis-
gépek, konyhai eszközök, dísz- és aján-
déktárgyak, parfümök, függönyök, 
ágyneműk és egyéb kiegészítők vására 
lesz. Érd.: 52/ 398-501

Számítógépek, laptopok telepítését, 
karbantartását, hálózat beállítását, 
telepítését vállalok rövid határidővel, 
szakszerű munkával. Hívjon bizalom-
mal! Érd.: 30/ 612-00-93 Erdős Csaba

Veszelovszki Edit okleveles 
gyógymasszőr vagyok több éves 
tapasztalattal. Továbbra is várom régi 
és új vendégeimet otthonomban a 
Petőfi u. 29 sz. alatt (Szükség szerint 
házhoz is megyek) Korrekt áron vál-
lalok : hát, láb, talp, arc, mézes és 
teljes testes gyógymasszázst. Kortól 
függetlenül bárki jöhet, aki szeretne 
kikapcsolódni, felfrissülni és szeret-
né egészségesebbé tenni az életét. 
IDŐPONTEGYEZTETÉS: 70/ 332-
88-03

„Profismink2014”
Víghné Albert Tünde

okleveles sminkes

Szolgáltatásaim:
-natúr smink 1500 Ft
-nappali smink 1500 Ft
-alkalmi smink 2500 Ft
-menyasszonyi smink 5000 Ft
-füstös és tusvonalas smink 2000 Ft
-tincses műszempilla
-Esküvőkre
-Bulikra
-Rendezvényekre
-Tablófotózásra
-Ballagásra
-Szalagavatóra
-Ünnepi alkalmakra
Árak és kiszállás személyes megbeszélés 
alapján honlapomon megtekinthető 
www.profismink2014.hu
Bejelentkezés: 06-30/ 366-25-09
Kiszállás: Mikepércs Ingyenes
                 Debrecen:1500-2000Ft
                 Vidék: 30 km-ig: 3000 Ft

AZ ÁRAK BEVEZETŐ ÁRAK!

Tisztelt Mikepércsi Polgárok!

Értesítjük Önöket, hogy 2014.11.12-től 
Mikepércsen is intézhetik az UNIQA 
Biztosítónál lévő biztosítási ügyeiket:
- lakás, - gépjármű, -baleset, - betegség, 
-nyugdíjbiztosítások
Ügyintézés helye:
UNIQA Biztosító Ügynökségi Pont
Wass Albert Közösség Ház (Mikepércs, 
Petőfi u. 67, Posta mellett)
Nyitva tartás:
Szerdánként: 15-17 óráig
Csütörtökön: 10-12 óráig.
Elérhetőség:
Krizsán Zoltán: +36/30/9354-664
Barázda Rita:   +36/30/9438-297
e-mail: rizol@uniqa-net.hu
www.uniqa.hu
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Antalné Rizán EditDeczki Szilvia

Mudri László
Fehér Napsugár Nagy Éva

Szecsődi Gergő Nagy Sándor

Balogh Tibor

Nagy Péter

Koncz TiborNagy Ildikó Gabriella

Kiss Gábor

Balogh Tibor


