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Önök szerint is gyorsan eltelt a nyár?

Szinte még csak tegnap írtunk a Mikepércsi Nyári Esték leendő programjairól, a napokban pedig már a záróesemények fotóit 
válogattuk. Nemrég még a táborok lehetőségeiről adtunk hírt, pár nappal ezelőtt pedig becsengettek. Hónapokig fényképez-
tük, hogyan szépül a bölcsőde és óvoda épülete... Az átadás megtörtént, ma teljes valójukban gyönyörködhetünk az elkészült 
intézményekben.
Ebben a lapszámban a kismamákhoz szólunk a Baba-Mama oldalon, az idősebbeknek pedig a múltidéző összeállításunkkal 
kedveskedünk. Bátran küldjenek nekünk régi fotókat, archív anyagokat, amelyeket örömmel közzéteszünk az újságban vagy a 
www.facebook.com/ Mikepércs Község weboldalon.
Természetesen továbbra is beszámolunk az Önkormányzatunkat érintő beruházásokról, további tervekről, a településünket 
érintő fejlesztésekről. A szeptemberi Mikepércsi Tükörben választással kapcsolatos fontos tudnivalókról, jogszabályi változá-
sokról is tájékoztatjuk Önöket.

Tartsanak velünk!

ÁTADTÁK AZ ÚJ BÖLCSŐDÉT, ÓVODÁT

Családias hangulatban adták át a gyerekeknek és szüleiknek a 
két nevelési intézményt augusztus 31-én.  Egész délelőtt  bárki 
megtekinthette a csoportszobákat és az óvodához, bölcsődéhez 
tartozó helyiségeket, a kicsik kipróbálhatták az udvari játékokat is.
A gyerekek vidáman fedezték fel az új épületeket, nekik és 
szüleiknek egyaránt nagyon tetszettek a műsorok, a táncházzal 
egybekötött koncert, az izgalmas meseelőadás, a kutyás bemu-
tató és a rendőr-, tűzoltóautó, illetve harci jármű is. A színes 
léggömbök és a finom fagyi csak hab volt a tortán. A szülők 
arcán elégedettséget, a kisgyermek gondozók és az óvónők ar-
cán izgalommal teli várakozást lehetett látni.
Bár a hivatalos, protokoláris átadóra e hónapban kerül sor, 
szeptember elsején a bölcsiben, oviban is megkezdődik a 
2014/2015-ös nevelési év.

Fehér Csongor most fogja kezdeni az óvodát Rozika, Jutka és 
Gizike néniéknél, a Petőfi utcai épületben, hiszen nekik az esik 
közel. A programok miatt jöttek el a megnyitóra, ahol Kincső, a 
család nagylánya kézműveskedett, miután közösen megnézték a 
tágas, gyönyörű épületeket és meghallgatták a Kolompos együttes 
koncertjét. Csongor egyik helyszínről szaladt a másikra, nagyon 
boldog volt! A katonai járművet szíve szerint haza is vitte volna, 
mint ahogyan a rendőrautóból is alig akart kiszállni.

A Kálmán család két kicsi lánnyal büszkélkedhet, Dalma most 
lesz középsős, Panna pedig első osztályos. Nagy az izgalom! A 
család hat éve költözött Mikepércsre, Panna idejárt óvodába. A 
szülők maximálisan elégedettek az óvodapedagógusok szakmai 
felkészültségével és az új épület is lenyűgözte őket. Dalma a Nyuszi 
csoporttal az új évet az új helyen kezdi, amit nagyon vár! Az átadón 
nagyon jól érezte magát az egész család, és azt is nagyon jó ötletnek 
tartották, hogy a kézművesek, iparművészek is helyet kaptak ezen a 
nagyszabású rendezvényen.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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ÉLÜNK A LEHETŐSÉGGEL!
2014-ben átalakul az Európai Uniós támogatások rendszere. A változásokról, a település előtt álló gazdaságfejlesz-
tési lehetőségekről, a debreceni partnerségről kérdeztük Tímár Zoltánt, Mikepércs polgármesterét. 

2014-ben új, hét éves uniós költségvetési ciklus indult, - kezdi is sorolni polgármester úr - a pályázati kiírások foko-
zatosan jelennek meg az év során. Az új támogatások 60 százalékát közvetlenül a vállalkozások pályázhatják meg, 40 
százalék jut infrastruktúra fejlesztésre. A még mindig változó gazdasági környezet ellenére számtalan kitűnő vissza 
nem térítendő támogatási lehetőség várható a vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek részére. 2014-től 
az Új Széchenyi Terv és a Darányi Ignác Terv (mezőgazdaság, vidékfejlesztés) folytatásának keretében 7080 milliárd 
forint értékben fog támogatás érkezni a magyar gazdaságba. 2014 és 2020 között a legjelentősebb tételt – mintegy 
1200 milliárd forintot, az előző ciklusban elköltött összeg dupláját – a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás 
ösztönzésére fordíthatja az ország. Ez a kiosztható források 16,04 százalékát jelenti majd. A kis- és közepes vál-
lalkozások (kkv-k) versenyképességének javítására több mint 1100 milliárd forint, a keret 15,46 százaléka juthat. 
Emellett arányában is jelentős összegeket - közel 900 milliárd forintot - lehet majd fordítani a fenntartható közleke-
dés előmozdítására, több mint 800 milliárd forintot az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, azaz az energiahatékony 
gazdaság felé történő elmozdulásra. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítésére 700 milliárd forintot is 
meghaladó összeget tud az ország lehívni.

Igaz, hogy a jövőben nem csupán a forrásfelhasználás iránya változik, hanem az elosztás módja és a felelős intéz-
ményrendszer is?

Igen, igaz, sőt a 2014-2020 közötti időszakban a Kormány határozott szándéka szerint a pályázatoktól a pénzügyi 
eszközök felé szeretnének elmozdulni a pénz elosztását illetően. Ez jellemezné elsősorban a vállalkozásokat érintő 
gazdaságfejlesztési operatív programokat. Változás, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél működő irányító 
hatóságok a különböző programok mentén az illetékes tárcákhoz kerülnek át, ez reményeink szerint a felelős minisz-
tériumok és végfelhasználók számára is megkönnyíti a tervezést, a pályázást, a források lehívását. Továbbá megvál-
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tozik a programok szerkezete is. A jelenlegi 7 területi operatív programmal szemben (Mikepércs az Észak-Alföldi 
Operatív Programban volt eddig) 2014-től egy Terület- és Településfejlesztési Operatív Program lesz, valamint egy 
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program. A területi programból a megyék, megyei jogú városok, kis-
térségek által tervezett programok jutnak majd forrásokhoz. A közép-magyarországi program keretében pedig olyan 
fejlesztések juthatnak majd támogatáshoz, amelyeknek az egész országra hatással lehetnek. Az operatív programok 
részletes kibontása ez év novemberére tehető, akkortól tudunk mi is további részleteket mondani a várható mikepércsi 
fejlesztéseket illetően. 

Ezek szerint az Európai Uniós források egy jelentős részének elosztásában az a megyei közgyűlés is meghatározó 
döntési szerepkört kap, amelynek 3 ciklus óta Ön is aktív tagja.

Igen, a Kormány szándéka, hogy a legilletékesebbek, a saját településükről, megyéjükről legtöbbet tudó felhasználók 
döntsék el a források elosztását, mennyi összeget, milyen projektre, fejlesztésre fordítanak. Ez így helyes, sajnálom, 
hogy az előző uniós pénzügyi ciklus nem ezt az elvet követte. Mikepércsnek komoly esélye van jól szerepelni a dön-
téseket megelőző elosztási vitákban, hiszen a több mint egy évtized alatt, amit megyei képviselőként dolgozhattam, a 
képviselőtársaim általam ismerhették meg a Mikepércs Fejlesztési Terv irányait, terveit. A legtöbbször meg is tekintet-
ték a megvalósult projekteket, mint legutóbb az új orvosi rendelő épületét.

Rengeteg fontos információ hangzott most el. Az látható, hogy a mikepércsi önkormányzat vezetése felkészült, tu-
datosan figyel a változásokra, de mi a helyzet a helyi vállalkozókkal, akik országosan az összes forrás 60 %-val 
rendelkezhetnek, ők is így „értik majd a dolgukat”? Kapnak valamifajta helyi segítséget?

Az önkormányzattól természetesen kapnak segítséget. Egyrészt több éve működik a településen - az önkormányzat 
saját cégeként – a Mikepércsi Településfejlesztési és Településüzemeltetési kft. (MTT), amelyhez eddig is lehetett for-
dulni tanácsért, írtak pályázatot helyi vállalkozóknak, civil szervezeteknek. Kevés település büszkélkedhet az MTT-
hez hasonló jól felkészült pályázatíró csapattal, akik napi 24 órában figyelik a teljes pályázati struktúrát, és azonnal 
jelzik, ha olyan forrás nyílt meg, amelyre vártunk, és amely feltételeinek meg is felelünk. A csaknem 100%-os pályázati 
statisztikánk a kiváló munkájuknak is köszönhető. Ez a tapasztalt csapat ma is minden mikepércsi vállalkozó ren-
delkezésére áll. Másrészt a következő hét évre vonatkozó új uniós pénzügyi ciklus részletes forrásainak ismeretében 
helyi konferenciát, fórumokat fogunk szervezni, ahová vendégként mind a két oldal szereplőit meg fogjuk hívni. A 
rendezvény nyitott lesz minden mikepércsi, környékbeli vállalkozó, önkormányzat, civil szervezet felé. Ha tudunk 
segíteni az ő sikerük a mi sikerünk is lesz.  A rendezvényen külön hangsúlyt fektetünk majd a mezőgazdaságból élőkre, 
hiszen Mikepércsen, bár már átalakult a struktúra, még mindig sokan élnek, vagy élnének a föld adta lehetőségekkel, 
ha tisztában lennének azzal, hogy ehhez segítséget is kaphatnak. Pár hónapja azért is fogadtam el a jelölést a Járási 
Agrárkamarai Bizottság elnöki posztjára, hogy közvetlenül juthassunk fontos információkhoz, nyújthassak segítséget 
a mikepércsi gazdáknak, mezőgazdasági vállalkozóknak.

Mint azt tudjuk Debrecen 2014-2020 között – uniós forrásokra támaszkodva - szeretné elérni, hogy az Európai Unió 
egyik gazdaságfejlesztési, kutatásfejlesztési és innovációs központjává váljon. Jelent ez valami előnyt Mikepércsnek, 
lehetnek közös célok, esetleg e téma mentén kialakulhat valamilyen együttműködés a két település között?  

Debrecen az elmúlt évtizedben Magyarország egyik legkiemelkedőbb gazdasági potenciállal rendelkező nagyváro-
sa lett, a tudás és az innováció hazai központjaként emlegetik. A siker kulcsa olyan vonzó gazdasági és társadalmi 
környezet kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy a hagyományos iparágak mellett a magas hozzáadott értéket képviselő 
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technológiai iparágak is letelepedjenek a városban. A vonzó gazdasági és társadalmi környezet kialakítása érdekében 
15 évvel ezelőtt komplex városfejlesztési programot indítottak, melynek középpontjában a város egységes fejlesztése 
állt, számottevő uniós forrás bevonásával. A debreceni önkormányzat a 2007-2013 közötti fejlesztési időszakban több 
mint 53 milliárd forint uniós támogatást használt fel, a Magyar Állam társfinanszírozásával. Hasonló nagyságrendű 
támogatást hívott le a Debreceni Egyetem is. A város és az egyetem révén,  együttesen több mint 95 milliárd forint tá-
mogatás hasznosult Debrecenben. Ezt az összeget tovább növeli a város vállalati szektora által közvetlenül elnyert több 
10 milliárd forint pályázati támogatás. Való igaz, hogy Debrecen 2014-2020 között – uniós forrásokra támaszkodva - 
szeretné elérni, hogy az Európai Unió egyik gazdaságfejlesztési, kutatásfejlesztési és innovációs központjává váljon.  A 
város olyan gazdaságfejlesztési politikát kíván folytatni, amely figyelembe veszi a meglévő gazdasági adottságaikat 
és felerősíti az elmúlt 15 évben meghatározóvá vált tudásalapú iparágakat. Új szövetség kialakítására törekednek 
az egyetemmel, a kamarákkal, a vállalkozói szektorral, amely keretében nemcsak a tudásalapú technológiai-, ha-
nem a hagyományos iparágak vonatkozásában is szerepet kap a kutatás, a fejlesztés és az innováció. Elfogadtak egy 
215 milliárdos innovációs gazdaságfejlesztési programot, amely újra esélyt ad a városhoz tradicionálisan kötődő 
mezőgazdaság és feldolgozóipar számára a fejlődésre, és megerősíti Debrecen közlekedési, logisztikai, ipari központi 
jellegét. Mindezt Debrecen is főként uniós forrásból kívánja megvalósítani, így a fejlesztési részleteket további 
tárgyalások eredményeként tudhatjuk meg. Annyi azonban bizonyos, hogy Debrecen a fejlesztések terén nem 
marad a közigazgatási határain belül, régiós távlatokban gondolkodik, ami előrevetíti számunkra a programokba 
való bekapcsolódás lehetőségét. Mi azon dolgozunk, hogy Mikepércs a tervezett ipari parkjával alkalmassá váljon 
a szövetségesi szerepkörre a vállalkozásfejlesztés terén, hogy minél többet tudjon profitálni a nagyváros gazdasági 
sikeréből. Számunkra kedvező körülmény, hogy az épülő autópálya felhajtója egy kilométerre lesz a leendő ipari 
parkunktól. Követendő példa Mikepércs előtt még Nyíradony is, ahol hamarosan egyetemi együttműködéssel jöhet 
létre a Kelet-magyarországi Vidék- és Területfejlesztési Kutatóközpont. 

Mikepércs és Debrecen között az elmúlt években a  településfejlesztés során kialakult partneri viszony kedvező 
alapot teremt arra, hogy szövetségünket a gazdaságfejlesztés területén is tovább erősítsük. A témában a város 
vezetőivel elkezdődött tárgyalások a választásokat követően folytatódnak majd.

Egyeztetésen Pajna Zoltánnal, Debrecen alpolgármesterével.
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Mikéné Deli Erzsébet körülbelül 30 éve vesz 
részt a település önkormányzati feladatainak 
ellátásában, a helyi közügyek intézésében. Az 
első helyhatósági választásokon induló képviselő 
asszony korábban a Kulturális Bizottság, majd a 
Rendészeti Bizottság tagja volt, az utóbbi évek-
ben pedig a Pénzügyi Bizottságban dolgozott.

“Mindig is szívvel-lélekkel  a közösségnek, a közös-
ségért dolgoztam, szeretem Mikepércset és az itt 
élőket. Öt évig a Nyugdíjasklub vezetője is voltam. 
Párommal együtt hosszú évek óta igyekszünk a 
településért tenni, de eljött az idő, amikor átadom a 
helyem a fiatalabb generációnak, felállok. Ennek az 
az oka, hogy a vállalkozásunk több energiát igényel 
tőlem és a családommal is több időt szeretnék tölte-
ni. Ha nem lennék ennyire elfoglalt, most is indul-
nék, hiszen mindig nagyon sok szavazatot kapok 
a helyiektől, úgy érzem: szeretnek a mikepércsiek. 
Fájó szívvel búcsúzok Tőlük, nagyon köszönöm az 
eddigi bizalmat és tiszteletet! A “háttérmunkák-
ból” a jövőben is igyekszem kivenni a részem, ahol 
tudok, segítek az Önkormányzatnak és az intéz-
ményeknek egyaránt. Büszke vagyok arra, hogy 
a Képviselő-testület tagja lehettem, hiszen Mike-
pércs egy nagyon szépen fejlődő község! Jó volt 
itt dolgozni, sok pályázatban vettünk részt, ame-
lyek során megvalósulhatott a Főtér rekonstruk-
ció, az Étkező-konyha, az Egészségház, az óvoda, 
bölcsőde építése, az iskolafelújítás. A közösségi 
programokra is nagy igény van, hiszen az ember-
eknek egyre kevesebb pénzük van elmenni szóra-
kozni. A főzőverseny is kiváló példája annak, hogy 
alacsony költségvetéssel hogyan lehet még jobban 
összekovácsolni a lakosságot, de a gyereknap is 
örömet okozott a kicsiknek. Hasznosak ezek a ren-
dezvények!
Kívánom, hogy a látványos fejlődés ne álljon 
meg!”

Közel 30 év után fejezi be önkormányzati 
képviselői munkáját Gombos Imréné, Erzsike, 
aki egy ciklus kivételével az önkormányzat 
pénzügyi bizottságát vezette Mikepércsen. 
Újságunknak elmondta, hogy még általános is-
kolai tanárként gyorsan rá kellett jönnie, hogy az 
iskolai ügyek megoldásához szükséges fenntartói 
támogatást a legeredményesebben képviselőként 
szerezheti meg, így ez lett az első érv e szolgálat 

felvállalására. Nem titkoltan mindig is a legfontosabb önkormányzati fela-
data volt a tanuláshoz, a szabadidő eltöltéséhez, a sportoláshoz megfelelő 
feltételek, környezet megteremtése a gyerekek számára . Már a mikepércsi 
általános iskola igazgatójaként és önkormányzati képviselőként sikerült 
meggyőznie az akkori fenntartó önkormányzat vezetését, hogy pályázzon 
egy új iskola építésére, kiváltandó az életveszélyessé váló Orosz István ut-
cai épületegyüttest. Számára a tanári pályától való nyugdíjba vonulását 
követően is a legfontosabbak a gyerekek maradtak. Reményei szerint az 
iskola és az óvoda felújítása, az étkező-konyha megépítése, a digitális táblák 
beszerzése, a művészeti iskola létrejötte, az új óvoda és bölcsőde megvalósí-
tása, a nagyváradi utcai iskolaépület várható bővítése mind-mind a gyerekek 
sikeres felnőtté válásának egyik fontos feltételét biztosítják. Büszke arra, hogy 
a fejlesztéseknek és a gyerekközpontú pedagógusoknak köszönhetően mára 
már a mikepércsi gyerekek egyenlő feltételekkel vehetnek részt a középisko-
lába, később az egyetemekre, főiskolákra való bejutásért vívott küzdelemben. 
Ma már a mikepércsi oktatási-nevelési intézmények komoly alternatívái a 
hozzánk földrajzilag oly közel lévő debreceni intézményeknek - jelentette 
ki. Véleménye szerint Mikepércsen tudatos tervezői munka alapján 
folyik a források felhasználása, a pályázati lehetőségeket maximálisan 
kihasználják. Az önkormányzat cégeként működő pályázatíró kft. létre-
hozása is azt a célt szolgálta, hogy élni tudjunk az európai unió és a 
kormány által felkínált lehetőségekkel. A tervezés sok esetben szinte 
egy évtizedre előre történik, rengeteg előkészítő munka előzi meg: az igé-
nyek felmérése, a források megtalálása, pályázatkészítés, többrétegű tervezési 
feladat, közbeszerzés, megvalósítás.. Ilyen évtizedes projekt volt a csatorna-
beruházás, rengeteg előkészítő munkára volt szüksége az ivóvíz minőségét 
javító program kapcsán is - tette hozzá a képviselő asszony. „Öröm és óriási 
felelősség volt mindebben az alkotó munkában részt venni, látni, ahogy 
napról napra, hónapról hónapra, évről évre hogyan válik otthonosabbá 
településünk. Köszönöm a választók sokszori támogatását, az önkormány-
zati vezetés, a képviselőtársaim, a hivatali dolgozók, az intézményvezetők 
együttműködő, segítő munkáját! Köszönöm, hogy ennyi éven keresztül 
részese lehettem ennek a csodának, ami velünk, értünk történt! Ősszel 
csaknem 5000 ember jövője múlik rajtunk, Mikepércsieken.  Közös ál-
mainkat, terveinket ne hagyjuk veszni most sem!”

A két leköszönő képviselő asszonynak az önkormányzat nevében is kívá-
nunk jó egészséget és még sok-sok tevékeny, alkotó évet településünkön, 
Mikepércsen!

Több évtizedes szolgálat után búcsúznak önkormányzati képviselőink

7.
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FONTOS TUDNIVALÓK AZ OKTÓBERI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSSAL 

KAPCSOLATBAN

 A jelöltállítás

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, il-
letve a jelölő szervezet a választási irodától (vezetője a település jegyzője) igényelheti a választás kitűzését 
követően. Az ajánlóív iránti igénynek tartalmaznia kell a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, 
személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, nincs olyan tisztsége, 
amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond. Az ajánlóíven a 
választási iroda feltünteti a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölő szervezet nevét vagy a 
független jelölés tényét. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást 
megelőző negyvennyolcadik napon (augusztus 25.) átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű 
ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el.

       Az ajánlás                                                                           

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az 
ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcí-
mét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár 
több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai 
érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és 
aláírását. Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szán-
dékozó választópolgár, illetve annak képviselője néhány kivételtől eltekintve bárhol gyűjthet.  Nem gyűjthető 
ajánlás:
a) munkahelyen munkaidőben vagy  munkavégzés közben,
b) szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) köznevelési intézményben,
f ) orvosi rendelőben.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópol-
gár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.  Érvénytelen az az 
ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

 A jelölt bejelentése

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a választási bizottságnál.
A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet 
a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére ren-
delkezésre álló határidőben (szeptember 8-ig). E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem 
nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzésének 
eredményéről a választási iroda tájékoztatja a választási bizottságot. A választási bizottság minden, a törvé-
nyes feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
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A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY

 Kampányidőszak és eszközök

A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig 
tart (augusztus 23-október 12.).

Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy 
annak megkísérlésére, így különösen a plakát, a jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen meg-
keresés, a politikai reklám és politikai hirdetés és a választási gyűlés. A szavazóhelyiséget magában foglaló 
épületnek (Nagyváradi utca 1.) a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres 
távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

 A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy segítségét 
jogosult igénybe venni. Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás 
nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető.

A választási plakát

Plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. Plakát 
a kampányidőszakban néhány kivétellel, korlátozás nélkül helyezhető el. Épület falára, kerítésre plakátot elhe-
lyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a 
vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott 
részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból ren-
deletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot 
elhelyezni tilos. A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok 
vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy 
az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki 
elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek 
elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

A választási gyűlés

Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. A szavazás napján választási gyűlés nem tartható. A 
választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik.
A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek 
számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami 
vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, 
választási gyűlést tartani tilos.

Az átjelentkezés

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek a választás kitűzését megelőzően 
legalább harminc nappal (tehát 2014. június 23-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a sza-
vazás napjáig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást 
megelőző második napon (tehát 2014. október 10-én 16.00-ig) kell megérkeznie a helyi választási irodához.
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Mozgóurna igénylése

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossá-
ga miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második 
napon (tehát 2014. október 10-én 16.00-ig) kell megérkeznie a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri 
névjegyzékében szerepel, vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bi-
zottsághoz. A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési 
helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját (személyi szám), a választópolgár szavazókör területén lévő tartóz-
kodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóur-
na-igénylés okát.

A szavazás

Szavazni csak személyesen lehet.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolvány(ok) bemutatásával:

A) lakcímigazolvány és – személyazonosító igazolvány vagy
      –   útlevél vagy
       –  vezetői engedély 
      vagy
B) a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.

Mindenki figyeljen a dokumentumai érvényességére, mivel érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog 
gyakorlására nincs lehetőség!

 A Mikepércsi Tükör szerkesztősége ezúton is tájékoztatja az októberi önkormányzati választáson jelöltként 
indulókat, hogy lapunk a 2013. évi XXXVI. törvényben foglalt - kampányidőszakra vonatkozó -  feltételeknek 
nem felel meg,  így politikai hirdetést nem tehet közzé.  Megértésüket köszönjük!

10.
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 Tímár Zoltánt a Nemzeti Táncszínház felügyelőbizottsága elnökévé választották

Tímár Zoltánt, Mikepércs polgármesterét sok éves vezetői, illetve a kulturális szakterületen végzett minisztériumi tapasztalatára 
tekintettel 2013-ban az Emberi Erőforrások Minisztere felkérte, hogy a polgármesteri feladatai mellett lássa el a Nemzeti Tánc-
színház felügyelő bizottságának elnöki teendőit is.  A Nemzeti Színházzal és a Magyar Állami Operaházzal együtt emlegetett 
Nemzeti Táncszínházat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2001-ben alapította, engedve a táncművész szakma 
több évtizedes nyomásának.  A színház célja, hogy közönség elé vigyék a hivatásos magyar táncművészetet a folklórtól a 
klasszikus balettig, a kortárs táncszínháztól az utcai break táncig, a nagy együttesektől a maroknyi alkotócsoportokig. Be-
fogadó színházként mintegy 40 társulattal dolgoznak együtt. 
Polgármester úr a felkérést örömmel fogadta el. A felügyelőbizottság elnökeként feladata a táncszínház költségvetési stabili-
tásának fenntartása, valamint az új székhelyre költözés zökkenőmentessé tétele. Munkájáért az utazási költségeit fedező tisz-
teletdíjban részesül.

A Nemzeti Táncszínház vezetőjével, Ertl Péterrel 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Jól halad a Debrecen és Mikepércs közötti bicikliút építése. A képeken Tímár Zoltán, Mikepércs polgármestere tart helyszíni 
bejárást a közútkezelő vezető munkatársával, a mikepércsi Karácsony Antallal, aki az önkormányzat felkérésére tanácsadóként 
ellenőrzi a szakszerű kivitelezést.
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Közösségi kemence Mikepércsen

A közösségi kemence, a falu kemencéje ötlet nem újkeletű. A háború előtt, vidéken megszokott volt, hogy 
minden faluban épült egy olyan kemence, amelyet szombatonként begyújtottak, és abban bárki megsüt-
hette azt, amit otthonról odavitt. Az emberek vagy tüzelőanyagot adtak fizetségül, vagy pénzzel fizettek a 
kemence használatáért. Valami hasonlót szeretnénk mi is megvalósítani Mikepércsen– jelentette ki Kiss 
Sándorné képviselő asszony, aki tovább mesél a kulturális bizottság ötletéről, ami kedvező fogadtatásra 
talált az összes képviselő körében, polgármester úr pedig már egyeztet is a megvalósításhoz szükséges 
forrásról. Az úgynevezett vidékfejlesztési pénzek pontosan az ilyen kezdeményezéseket támogatják -  
fűzi tovább a képviselő asszony - , hiszen ez nem csupán egy sütési, főzési lehetőséget jelent, annál több, 
mivel köré egy közösségi tér is szerveződhet. A falu kemencéje programok, magán és önkormányzati 
rendezvények helyszínévé válhat.

Több település van az országban, ahol már valósult meg hasonló kezdeményezés, van ahol önerőből, 
van olyan település, ahol pályázati forrásból. - egészítette ki a képviselő asszony szavait Tímár Zol-
tán polgármester úr. Kétpón például minden hónap utolsó szombatján fűtik be a pályázati forrásból 
megépített kemencét, ahol bárki megsütheti kenyerét, kalácsát, süteményét, de húsokat, akár aszalni 
való gyümölcsöt is lehet készíteni, közben pedig jókat beszélgetnek, kóstolnak egy kis bor mellett.- 
tette hozzá.

Polgármester úrtól megtudtuk azt is, hogy az önkormányzat jelenleg is keresi a megfelelő helyszínt 
a közösségi kemence megépítéséhez. A pályázati forrás mértékétől függ majd, hogy a kultúrház 
udvarán, vagy egy önálló, megvásárolt telken épül meg a kemence. Szintén forrás függő, de szeret-
nének akkora kemencét építeni, amelyben akár egyszerre 120 személyre is tudnának sütni-főzni. 
Elképzelésük szerint lenne benne klasszikus kemence, grillezési lehetőséggel, valamint beépített 
üstház is. 
A tervek szerint már az építés sem lesz szokványos, hiszen az itt élők mellett az elszármazott   mike-
pércsiek, valamint a testvértelepülésünk, Nagygalambfalva lakói is hozhatnak egy-egy  régi, akár cí-
meres téglát az építéséhez, hogy valóban közösségi kemence épülhessen.

Az építéssel egy időben már megkezdjük a kemence használatához alkalmas sütő tálak, tepsik felkuta-
tását, melynek segítségével tovább építhető a kemence körüli közösség.- sorolja tovább a terveket Kiss 
Sándorné, majd hozzáteszi: a közösségi kemence a mikepércsiek számára – reményei szerint – a 
hagyományápolás, ismeretátadás színtere is lesz, ahol a fiatalabb érdeklődők megtanulhatják az 
idősebbektől a lassan elfeledett sütési technikákat, hogyan kell kenyeret dagasztani, kemencében 
sütni. Még az sem elképzelhetetlen, hogy a nyári fesztivál programja hagyományőrző kemencés 
napokkal egészülne majd ki.
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Termelői piac létesítéséhez keres területet az
önkormányzat

Önkormányzatunk saját, illetve pályázati forrásból termelői piac 
létrehozását tervezi.  A piacnak megfelelő terület kiválasztása már 
folyamatban van, a vidékfejlesztésre szánt uniós forrásból várható a 
projekt megvalósulása.  Célunk az, hogy a jelenlegi piac területénél egy 
nagyobb, többfunkciós, kulturáltabb környezetet tudjunk biztosítani a 
termelőknek és a vásárlóknak egyaránt. Természetesen fontos érv egy 
piac létesítésére az is, hogy a mikepércsi családok helyi, friss és egészsé-
ges termékeket fogyaszthassanak, mindezt tudatosan, a termelők anyagi 
és erkölcsi megbecsülésével. Reményeink szerint a piac hozzájárul egy 
új szemlélet kialakításához, többen szakítanak majd a tömegtermelésből 
származó élelmiszerekkel és törekednek a helyi, termelői, kíméletes vagy 
biogazdaságból  származó élelmiszerek fogyasztására. A helyi termékek 
vásárlása azért is fontos, mivel mögöttük mindig ott van a környezetvé-
delem, a környezettudatos fogyasztói magatartás terjesztése, az egész-
séges életmód, a munkahelyteremtés a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok számára, a helyi gazdaságfejlesztés is.
A termelői piac elősegítheti a hagyományok megőrzését, a turizmus fejlesz-
tését, megfogalmazódik a baráti közösségek, a civil szerveződések kialakí-
tásának igénye is, továbbá reális kiindulópontja lehet egy helyi termék fesz-
tivál megvalósításának. 

Mi is a helyi termelői piac?
Olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy 
a piac 40 km-es körzetében mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari ter-
mékét értékesíti.
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Kelemen Ágota megálmodta az új Polgármesteri Hivatalt…

… de nemcsak hogy megálmodta, szakdolgozatának témájaként - 2012-ben - a mikepércsi Polgármesteri Hivatal új épületének 
megtervezését választotta. Most megmutatta nekünk a látványterveket, a precízen kidolgozott maketteket és elmesélte, hogyan 
képzeli el az új hivatalt. 

Kelemen Ágota neve sokak számára ismerősen cseng, hiszen néhány évvel ezelőtt szinte nem volt olyan rendezvény, kiállítás, Falunap, korzó, 
ahol ne hallottuk volna gyönyörű népdalait. A zene ma is szerves részét képezi életének: a mikepércsi fiatalokból álló Kikerics Énekegyüttes 
vezetését, az énekesek felkészítését 2013. februárjában átvette Tóthné Bene Judittól. Emellett a Déri Múzeum Lyra Művészeti Csoportjának 
aktív tagja, egyházi népi énekekkel, verses-zenés műsorokkal járják a környező megyéket. 
Ágota a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában építészetet tanult, majd a Debreceni Egyetem Műszaki Karának építészmérnöki sza-
kán végzett 2012-ben. Jelenleg egy generálkivitelező cégnél építész előkészítőként dolgozik és a DE Településmérnöki Mesterszakán levelezős 
hallgató. Ezután a  Budapesti Műszaki Egyetem  2016-ban induló Műemlékvédelmi szakmérnöki képzésére szeretne jelentkezni. 
- Miért éppen a mikepércsi Polgármesteri Hivatalt választottad szakdolgozatod témájának?
- Mert szeretem a szülőfalumat! Időről időre újabb és újabb beruházás zajlik Mikepércsen, ehhez a fejlődéshez én is szeret-
nék hozzájárulni. A Polgármesteri Hivatal épülete az általam ismert épületdiagnosztikai szakvélemény alapján nem újítható fel gaz-
daságosan, egy új hivatal építése javasolt. Ezt figyelembe véve készítettem el a terveket. 
- Milyen szempontokat kellett szem előtt tartanod?
- Az egyetemen az előzetes konzultációk alkalmával meghatározták, hogy az épületet 600 négyzetméterre tervezhetem. Ezen a 
területen a településvezetéshez szükséges összes iroda helyet kapna, a mostani állapottal ellentétben nem kellene ügyintézésre a Kató 
iskolába vagy a Művelődési Házba menni.  A koncepció az volt, hogy egy modern, mégis a településszerkezetbe, a régi környezetbe 
tökéletesen beleillő épületet hozzak létre. 

ÖNKORMÁNZATI HÍREK
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- Hogyan nézne ki az új Polgármesteri Hivatal?
- A tér felőli oszlopsor egy kisvárosias, polgári jelleget ad az épületnek. Az oszlopsorral egyszerre fedett és nyitott teret hoz-
tam létre, ezzel síkban lezárva a Főteret, mégis szerves részét képezve annak. Az épület két részből épül fel: az egyik a magas tetős 
saroklezárás, ahogyan az jellemző a településszerkezetben, hiszen a Főteret mindenhol saroképületek határolják. A másik az oldal-
határon álló, az utcára tetőgerinccel merőleges épülettömb. A tér felől a homlokzat komolyabb kialakítású a Hivatal jellegét szem 
előtt tartva. Ezzel ellentétben az udvar felől egy nyitottabb, oldottabb, emberközelibb félátrium került kialakításra nagy üvegfelületek 
létrehozásával, sok zöld felület megtartásával, esetleges bővítésével. 
- Hogyan kell elképzelni a belső teret?
- A belső funkció kialakításánál alaprajzilag a földszintre kerültek az ügyintézéshez kapcsolódó irodák, ügyfél- és akadálymentes 
mosdó, személyzetet kiszolgáló helyiségek, irattár, az emeleten pedig a település vezetése kapna helyet, lenne itt egy nagyobb, és kisebb 
tárgyaló, műszaki iroda tervtárral.  Ezeket az irodákat, helyiségeket Polgármester Úr javaslatai alapján, a vezetés szükségletei, igényei 
szerint, az egymáshoz való funkcionális kapcsolatukat alapul véve terveztem meg. 
- Tetszettek Polgármester Úrnak az elkészült tervek?
- Igen, elnyerték tetszését az új ötletek. Most pályázati kiírásra várunk, hogy közös álmunk mihamarabb megvalósulhasson. 
                                
              Sápi Ildikó

A mikepércsi polgármesteri hivatal épületének külső vakolatát egészségügyi okokból bontották le, mivel a nedvesség befelé 
párolgott, az irodák falai penészesedni kezdtek, ezzel károsítva a hivatalban dolgozók egészségét. Az elvégzett statikai vizs-
gálatok eredménye szerint az épület gazdaságosan nem felújítható. Egy új hivatal megépítéséhez szükséges több száz millió 
forintot pályázati forrásból lehet csak finanszírozni. Az önkormányzat pályázatíró cége folyamatosan figyeli a lehetőségeket, 
amennyiben sikerül megfelelő projektet találni, megvalósulhat akár a Kelemen Ágota által elképzelt terv is.

ÖNKORMÁNZATI HÍREK
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Besurranó tolvaj adott munkát a mikepércsi rendőröknek és a polgárőrségnek

Augusztus közepén több utcát is „meglátogatott” egy besurranó tolvaj a késő esti órákban Mikepércsen.  Sajnos több 
helyről sem ment el üres kézzel, volt ahol az áramot is kikapcsolta, hogy nehezebben lehessen rajtakapni, ha a há-
ziak mégis felébrednének a művelet közben. Szerencsére a betörések, lopások nem mindennaposak településünkön. A 
bűnügyi statisztikáink igen jók, köszönhetően annak, hogy az önkormányzat kezdeményezésére előbb lovasrendőrséget, 
majd két rendőrrel működő körzeti megbízotti irodát is nyitottak Mikepércsen, a polgárőrséget pedig megerősítették, 
eszközökkel, autóval látták el. Ennek ellenére bármikor előfordulhatnak hasonló események, ezért arra kérjük a csalá-
dokat, egyedülálló időseket, hogy fokozottan ügyeljenek a vagyoni biztonságukra, éjszakára zárják az ajtókat, abla-
kokat. Az önkormányzat, együttműködve a rendőrséggel, a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy az 
ilyen esetek ne forduljanak elő, ezért már többször pályázott térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, azonban az 
átlagon felül jó közbiztonsági statisztikánkra hivatkozással eddig nem juthattunk forráshoz. A legutóbbi belügyi 
pályázatra 2170 önkormányzat jelentkezett, több mint 21 milliárd forint támogatást igényeltek. A pályázatok el-
bírálásánál elsősorban a bűnügyi statisztikákat vették figyelembe, így juthatott támogatáshoz például Hosszúpályi, 
mely település sokkal rosszabb mutatókkal rendelkezik, mint Mikepércs. 
2012 és 2014 között összesen 318, főként a bűnözéssel súlyosan fertőzött önkormányzat kapott eddig állami forrást 
térfigyelő rendszer kiépítésére.  Tállai András a Belügyminisztérium államtitkára jelezte, ha ebben az évben sikerül 
még további forrásokat szerezni erre a célra, akkor nem kell újra pályázniuk az önkormányzatoknak, hanem a 
korábbi pályázatok térfigyelő programjait támogatják majd, így juthat támogatás a bűnözéssel kevésbé fertőzött 
Mikepércsnek is.

RENDŐRI FOGADÓÓRA

Szeptember 3. (szerda) 1500-17.00 óra között és szeptember 17. (szerda) 13.00-15.00 óra között
(Mikepércs,Óvoda u. 3.). 

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

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

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK INTERJÚ

17.

“Mikepércsre érve új hazára találtam...”

Akinek jószága, háziállata van Mikepércsen, biztosan ismeri 
Dr. Károlyi Sándort, a köztiszteletben álló állatorvost, akit a 
fiatalok is csak “doki”-nak neveznek. Beszélgetésünk során 
nehézségekkel, megpróbáltatásokkal teli életéről mesélt és ar-
ról, miben látja településünk további fejlődésének kulcsát.

- Honnan érkezett hozzánk, “Doki”?
- Erdélyben, Arany János városában, Nagyszalontán születtem, 
majd családommal Tenkén éltünk. Szilágysomlyón állat-egész-
ségügyi technikumot végeztem, később az Állatorvostudományi 
Egyetemen, Kolozsváron “állatorvos doktor” diplomát szerez-
tem. Az egyetem elvégzése után Székelyhídon sikerült elhelyez-
kednem, itt hat és fél évig egy szarvasmarhatelepen dolgoztam 
állatorvosként.
33 éve vettem feleségül Somodi Ágnest. Életünket 1981-87 
között tragédiák sorozata árnyékolta be: négy gyermekünk 
6 és 7 hónapra, koraszülöttként jött a világra, akiket élet-
képtelenségük miatt elveszítettünk. 1988-ban megszületett 
Lóránt fiunk, aki jelenleg a családi gazdálkodásban gaz-
dálkodóként tevékenykedik.
1989-ben az Anyaországban telepedtünk le: a Hajdú-Bi-
har Megyei Állategészségügyi Állomás igazgatója több 
álláslehetőséget is ajánlott, amelyek közül Mikepércset válasz-
tottam. A település termelőszövetkezetében én is és feleségem is 
-mint agrármérnök- munkalehetőséget kaptunk.
- Jól döntött, mikor Mikepércset választotta?
- Igen! Először üzemi állatorvosként dolgoztam, a későbbi 
időszakokban megkaptam Mikepércs körzet állatorvosi ellátását, 
ahol a mai napig is magán állatorvosként tevékenykedek. 2007-
ben hatósági állatorvos kinevezést kaptam, mely tevékenységet a 
debreceni és nyíradonyi járás területén végzek.
- Milyenek voltak a mikepércsiek?
- Az első pillanatokban nehezen viseltem el az itteniek által 
használt megszólítást: “román doktor”. Aki magyarnak született, 
ezt nem viseli! Nehéz volt, hogy egy diktatórikus rendszerből 
szabad világba érkezvén ezt kellett megtapasztalni. A “rendszer-
ben” magyarnak lenni bűn volt, és sokszor hazátlannak neveztek, 
itthon pedig románnak tituláltak.
- Mára azonban teljesen befogadták...
- Úgy érzem, igen. Lassan, fokozatosan sikerült megismernem 
a mikepércsieket, akik nagyon kemény, nagy munkabírással 
rendelkező emberek. Az itt élők sokszínűek, nagyon jól érzem 
magam közöttük, szeretem a mikepércsieket és mindent meg-
teszek annak érdekében, hogy 24 órás szolgálatban szolgáljam 
őket! A település vezetőit is megismertem, a 25 év alatt többet is. 
Mindig örültem annak, ha olyat tapasztaltam, ami Mikepércset 
előreviszi, fejleszti, szépíti és gazdagítja.
- Jelenleg is jó kapcsolatot ápol a település vezetőivel. 
Milyennek látja a haladást?
- Barátomnak tartom polgármester urat is, jegyző urat is, bár 
szeretem megmondani a véleményem, amit nekik is megteszek. 
Jó látni, hogy nagyon szépen fejlődik Mikepércs, gondoljunk 

csak az óvoda, bölcsőde építésekre, a vízhálózat kiépítésére vagy 
a bicikliútra és a többi fejlesztésekre! Jó úton haladunk! A jövőben 
olyan célokat kell meghatározni, amelyek vállalkozások töm-
kelegét hozhatja Mikepércsre, ezek gazdagítják településünket és 
további munkahelyeket teremthetnek.
- Munkája mellett sokat tesz Mikepércs közösségéért. Milyen 
plusz feladatokat vállal?
- Két civil egyesületnek vagyok az elnöke; a Napfényes Ősz és a 
Mikepércs Református Műemlék Templomáért és Ifjúságunkért 
alapítványoknak. Ez komoly energiát igényel, de semmi nem 
fáraszt, ami a közösségünkért történik. Édesanyám Istenfélő em-
bernek nevelt, ezért különösen vonzódom és vállalom az egyház 
közösségét, ahol presbiterként segítem a közösség életét, szívesen 
részt veszek a programokon, amelyeket lehetőségeimhez mérten 
anyagilag is próbálok segíteni. Az egyházközösség működése 
önszerveződéssel történik, nem parancsszóra, itt tiszta, őszinte 
emberekkel találkozok.
- Hogyan látja az egyház és az önkormányzat együttműködését?
- Az önkormányzat rengeteget segít az egyháznak és fordítva is 
igaz: az egyházközség is bármikor kész arra, hogy mindent meg-
tegyen, amit az önkormányzat kér. A Gyülekezeti Ház felújításánál 
is például az önkormányzat adta a fennmaradó részt, ezzel segítve, 
támogatva a közösséget. Szerintem sem az egyház, sem az önkor-
mányzat nem tud önállóan működni a másik nélkül. Mindkette-
jük célja egy kell, hogy legyen, ami pedig nem lehet más, mint 
Mikepércs érdekei, boldogulása. Itt nem lehetnek önös érdekek! 
Az együttműködés EGY egységes Mikepércset kell, hogy eredmé-
nyezzen, ahol vélemények ütköznek, de mégis fejlődést hoznak!
- Boldog ember, “Doki”?
- Mikepércsre érve új hazára találtam. (Ez tükröződik 
a település bejáratánál és végénél elhelyezett Nagy-
Magyarország térképen.) Igazán meghatódom, amikor 
hosszabb ideig nem vagyok itthon és meglátom a Mike-
pércs táblát. Ugyanígy elérzékenyülök, mikor átlépem a határt 
és Erdély földjére lépek. Édesanyám mondogatta is: “Boldog 
ember lehetsz, fiam, mert te JÖSSZ HAZA és MÉSZ HAZA.” 
Boldog vagyok! Szeretek itt élni. Ha a jövőbe tekintek, olyan 
Magyarországot szeretnék, ahol boldog, mosolygós, gazdag em-
berek élnek! Egy szabad Magyarországot szeretnék! A magyarok 
Magyarországát!
                                                                                                                          Sápi Ildikó
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KÖZÖSSÉGI HÁZ

18.

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 16.30-18.00 óráig;
Ékszerkészítés: péntekenként 16.00-18.00 óráig;
Nagy Ildikó Gabriella alkotóköre: keddenként 16.00-18.00 óráig.
További programok:
Falugazdász fogadóóra minden hétfőn 9.00-12.00 óráig. 

Tiétek a tér! Ifjúsági Klub minden pénteken 14.00-18.00 óráig: csocsó, sakk, 
kártya, programajánló, pályázati és ifjúsági információk, filmvetítés. 

Ismét családi délelőtt a Művelődési Házban

Bár a Mikepércsi Nyári Esték programsorozat véget ért,  a kisgyerme-
kes  családokat továbbra is várjuk minden hónap utolsó szombatján csa-
ládi délelőttjeinkre. Szeptember 27-én 10.00 órától a Tökmag Színház 
előadásában a Pöttyös labda című interaktív mesejátékot nézhetik meg, 
utána bűvészműsorral és koncertfilm vetítéssel várjuk a kicsiket és szüleik-
et. A délelőtt során a szüret és az ősz témakörében szervezett játszóházban 
készíthetnek apró ajándékot, díszeket a gyerekek. 9.30-tól 12.00 óráig min-
denkit szeretettel várunk a Művelődési Házban!

Legyen más a szenvedélyed! - Drogprevenciós délután nem csak fiataloknak!

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által szervezett, a Nemzeti 
Drogellenes Stratégia bemutatását célzó országos roadshow szeptember 18-án 
Mikepércsre érkezik. A projekt célja a fiatalok figyelemfelhívása arra, hogy 
hogyan találják meg az örömöt, a szenvedélyt olyan lehetőségekben, mint 
például a mozgás, a sport, a tánc, a zene, az ének, az egészséges életmód. 
A roadshow mikepércsi helyszínén az előadások mellett bemutatjuk a he-
lyi sportolási lehetőségeket, egyesületeket és csoportokat, beszélgetéseket 
hallhatunk mikepércsi és debreceni élsportolókkal. A részletes programot 
a hamarosan megjelenő plakátokról, honlapunkon és facebook oldalunkon 
ismerhetik meg az érdeklődők. Minden mikepércsi fiatalt és a téma iránt 
érdeklődőt szeretettel várunk a Művelődési Házba, szeptember 18-án 17.00 
órától. 

Az ékszerkészítő tanfolyam alkalmai folytatódnak

A zsűrizett és többszörös Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék díjat el-
nyert ékszereket készítő Keszler Ibolya tanfolyama folytatódik, ahol az 
általa vezetett foglalkozáson az érdeklődők megtanulhatják a gyöngyös, 
ásványos, köves és egyéb ékszerek készítését.
A foglalkozás önköltséges, 1500.- Ft/alkalom + eszközköltség (500-1000.- 
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Ft). Az anyagköltség magában foglalja az órai munkához szükséges kel-
lékeket, alapanyagokat (tű, damil, gyöngyök, ásványok, kapcsolók stb.) 

A foglalkozások időpontja: minden pénteken 16.00-18.00 óráig.
Helyszín: Közösségi Ház (Mikepércs, Petőfi u. 67., a posta mellett)
Minden érdeklődőt szeretettel vár:
Keszler Ibolya ékszerkészítő

Fotópályázat

A Wass Albert Közösségi Ház „Mikepércs, ahol jó lenni, ahol jó élni” címmel 
fotópályázatot hirdetett, melyre Mikepércsen vagy Mikepércsről készített 
amatőr vagy profi fotókat vártunk. A pályázatot meghosszabbítjuk, további 
fotókat várunk szeptember 20-ig. A pályázaton megkötés nélkül bárki részt 
vehet Mikepércsen készített képeivel, egy pályázó maximum 3 darab, 5 éven 
belül készített A4 méretig nagyítható fotó elküldésével pályázhat. A fényké-
peket az alkotó nevének, elérhetőségeinek (telefon, cím) feltüntetése mellett 
digitális formában kérjük megküldeni az iksztmikepercs@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 a 
Közösségi Házban szeptember 25-én 17.00 órától nyíló „Mikepércs, ahol 
jó lenni, ahol jó élni” című fotókiállítás keretében, valamint településünk 
honlapján, facebook oldalán és a Mikepércsi Tükör számaiban tesszük 
közzé.  Minden pályázónak alkotókedvet és jó fényeket kívánunk!

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

A szakkör keretében különböző festési, képkészítési (selyemfestés, olaj, 
akril, pasztell) technikákat 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 fénymá-
solás 10.- Ft/oldaltól,
fax küldés-fogadás, számítógépes munkák, szkennelés, szöveg és 
kiadványszerkesztés, 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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FALUNAP

A Falunapi tombola főnyereményét, a Hyundai LCD 
televíziót Varga Jánosné mikepércsi lakos nyerte, 
aki édesanyjával és testvérével érkezett a focipályára. 
Leginkább a motoros felvonulás vonzotta őt a Falunapra, 
de nagyon színvonalasnak tartotta az Őszidő Nyugdíjas 
Egyesület műsorát és Janicsák Veca koncertjét.

Nagy András hajnaltól kora délutánig teljesített szol-
gálatot a többi polgárőr társával, akinek felesége és több 
rokona, sok barátja is kint volt a Falunapon. Leginkább 
a lovasébresztő maradt emlékezetes számára, amelyen 
sárándi, tépei, derecskei lovasok is felvonultak, sőt, egy 
nyolcvanéves bácsi is! Andrásnak nagyon ízlett a sós 
aprósütemény, amivel kínálták a lovasokat a felvonulá-
son, de jólesett neki a racka birka pörkölt is, amit a hűvös 
nyárfa alatt fogyasztott el. Kelemenné Bacsó Éva és Török 
Lászlóné örömmel hallgatta a Sárándi Nyugdíjas Klub 
fellépését, de leginkább a Roy és Ádám koncertet várták. 
(a képen: Nagy András, Nagy Andrásné, Kelemenné Bacsó 
Éva és Török Lászlóné)

Kovács Fruzsinak konferálni is kellett a Falunapon, 
de neki szinte szórakozás volt a munka ezen a szomba-
ton. Barátnője, Kelemen Zsófi szekéren érkezett a fut-
ballpályára, majd kétkerékre váltott és ment egy kört egy 
motoron, hogy még színesebb legyen a napja. A két lány 
számára nagyon nagy élmény volt Janicsák Veca koncertje. 
A nap folyamán töltött káposztát kóstoltak, lángost és 
kürtöskalácsot ettek és megígérték, jövőre ismét eljönnek 
a Falunapra.
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AUGUSZTUS 20.
Az idei Galiba Gyermekfesztivál és Junior Virágkarneválon büszkén vonultak a mikepércsi fiatalok Debrecen belvárosában a 
kézzel készített, papírvirágokkal díszített kocsival, ahol több mint ötven iskola, óvoda, civil szervezet képviseltette magát. A 
Galiba Gálán a felső tagozatos diákokból álló Csillagfürt néptánccsoport adott műsort, akiket Török Gergely készített fel.

 Az Őszidő Nyugdíjas Klub tagjai Derecskére mentek a Szent István napi Kenyérünnepre, ahol 17 órakor a város főutcáján 
vonultak fel Mikepércs zászlajával. 19 órától a gálaműsor résztvevői voltak a Lassú csárdás című néptánccal és az Egyszer véget 
ér...siketnéma jelbeszédes műsorszámmal.

Észtországból, Viljandi városából Mikepércsre látogatott a HÉBÉ  Ifjúsági Tánccsoport, akik a Debreceni Virágkarnevál aján-
dékaként érkeztek hozzánk. Az együttes 16 éve alakult, a néptáncon kívül jártasak a kortárs táncstílusokban is. A 40 fős csoport 
fellépett már Lengyelországban, Szerbiában, Macedóniában is. 

14 mikepércsi majorettes lány virágkocsit kísért a Debreceni Virágkarneválon, felkészítő tanáruk: Fónagy Evelin.
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Az idei Debreceni Virágkarneválon a Fantasy Tánc-Show csapa-
tában mikepércsi tehetségek is szerepeltek a menetben és a stadi-
oni műsorban. A hét éves fennállása óta a táncstúdió Románia, 
Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Belgium, Bulgária 
és Anglia közönségét is szórakoztatta már számtalan stílusban, 
különféle fesztiválokon, karneválokon. A mikepércsi közönség a 
Falunapon is láthatta a csoportot.

2013-ban hazánkban egyedülálló módon egy új stílust: a “led 
dance” produkciót hozta be az egyesület vezetője, Dér Ist-
ván, amellyel óriási sikereketértek el jogvédett eszközeik és 
műsorszámaik által. A különleges led ruhás táncosok, a ledes 
botok, led poi, ledes hulahoop karikák, glow legyezők, uv aktív 
ruhák, sminkek, világító hangszerek, különféle színpadi effek-
tek összessége adja a lenyűgöző látványt, mindemellett élőzene 
és dobosok is megjelennek a produkcióikban. A virágba öltöz-
tetett táncosaik és dobosaik, kiegészítve megannyi világító esz-
közzel (led pillangó, led botok, ledes gólyalábas ruha, világító 
táncruhák stb.) igazi különlegességnek számítanak.

Idén szeptembertől Mikepércsen is tervezik csoportjaik beindí-
tását: ovistánc, mazsorett, show és táncszínház, led dance cso-
portokban, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak.

AUGUSZTUS 20.
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BABA-MAMA
A mosható pelenkáról

Sok szülőnek a mosható pelenka hallatán még mindig az jut eszébe, hogy a hagyományos textilpelenkát hosszasan áztatni, 
kifőzi és vasalni kell... Miért választják mégis egyre többen ezeketa pelusokat?
Mert a napjainkban kapható, egyre népszerűbb mosható pelenkák nem hasonlítanak a nagyanyáink idejében használatos 
pelenkákhozés sokkal egészségesebbek azoknál. Ezek a mai darabok rettentő praktikusak, nem járnak sok macerával, és nem 
utolsósorban trendy színekben, mintákkal kaphatóak.
A mosható pelenkákat ugyanúgy kell tisztítani, mint a kicsik többi szennyes ruháját. Természetes, környezetkímélő 
mosóanyagokat használva 40 fokon moshatóak, csak fertőtlenítőszert kell adagolni a ruhákhoz, vasalni pedig nem 
szabad! A pelenkákat több méretben lehet kapni gyermekünk életkorához igazodva, amelyek két részből állnak: egy 
belső nedvszívó és egy külső nedvességzáró részből. A belső anyaga főként pamut (elpusztíthatalan), bambusz (nagy 
nedvszívású) vagy mikroszálas (gyors száradású) anyagból készül, míg a külső réteg általában lélegző poliuretán.
Ne költsön több százezer forintot eldobható pelenkára, ha van gazdaságosabb, környezetkímélőbb megoldás is!

A Baba-Mama Klub programjai:

Szeptember 9-én Vatainé Facsar Veronika zenepedagógus zenés foglalkozása; szeptember 16-án Varázsvilág énekes, mondókás foglalkoztató az ősz 
témakörében; szeptember 23-án a babahordozás módjairól, a babahordozókról hallhatunk előadást; szeptember 30-án Varázsvilág foglalkoztató, 
ahol önkormányzati támogatásnak köszönhetően vásárolt új játékainkat is birtokba vehetik a kicsik. A klub programjai minden kedden 10.00 órakor 
kezdődnek. Minden kedden 9.00-11.00 óráig Baba-Mama börze, régi és új játékok, ruhák, eszközök csere-bere vására. Várunk mindenkit, akinek 
van eladó új vagy használt babaholmija, illetve minden kedves vásárlót is. A Baba-Mama Klub szívesen veszi a tárgyi felajánlásokat is, várjuk megunt, 
használt játékaikat, melyeket részben a foglalkozásokon szeretnénk felhasználni, valamint vállaljuk azok eljuttatását a rászoruló családok felé.

26.
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BABA-MAMA
Amit a puhatalpú cipőkről tudni kell

A legtöbb szakértő ma már egyetért abban, hogy a mezítlábas 
viselet a legegészségesebb a fejlődő gyermekláb számára. 
Mivel azonban nem járhat a gyermekünk mindig mezítláb, 
kifejlesztették a puhatalpú bőr cipőket, amelyben a gyermek 
érzi a talaj egyenetlenségét, mintha mezítláb járna, ez erősíti 
a lábát, fejleszti az egyensúlyérzékét. Ebben a cipőben úgy 
tanul meg járni a gyermek, hogy használja a lábujjait, és a 
talp izmait, amit egy merev talpas cipőben nem tud. Ez sok-
ban hozzájárul az egyensúly és koordináció kifejlődéséhez 
és erősíti a láb ízületeit, izmait és inait. Egy ilyen cipő nem 
nyomja össze a lábat, a puha bőr arra engedi növekedni a kis 
lábat, amerre az fejlődni szeretne. Manapság mire iskolába 
kerülnek a gyermekek, már 60% küszködik ortopéd láb prob-
lémával, mint pl. a lúdtalp. A puhatalpú bőr gyerekcipők áll-
nak legközelebb a mezítlábas viselethez.
A talpon lévő reflexzónákat - szemben egy merev talpú cipővel 
-, járás közben inger éri, ami az egész testre nézve pozitív 
hatással van. Puhatalpú gyerekcipő viseletével megelőzhető 
tehát számos felnőttkori ortopéd lábbetegség, és fejleszthető 
a gyermek mozgás koordinációja!

Merev talpú cipő kontra puhatalpú: Egy merev talpú cipőben 
még mindig jobb, ha a cipő tartja a bokát, mintha nem. A 
puha talpú cipőkben azonban a láb minden porcikája részt 
vesz a járásban, így nincs szükség arra - sőt kifejezetten káros 
- ha szelektíven terhet veszünk le a bokáról. Pont ez a koncep-
ció lényege: a láb akkor lesz egészséges, ha megedződik.
Természetesen! Amerikában és Nyugat-európában mára 
széles körben elterjedt a puha talpú viselet a kisgyermekek 
körében, és jelentős számú orvos, szakértő igazolja ezt.
Az erős hasított bőr talp kiváló csúszásgátló, ami egy ál-
landóan izgő-mozgó gyermek esetében igen fontos szempont.
A puha bőr kiválóan lélegzik, így a gyermek lába nem izzad, 
nem gombásodik. Zoknival és mezítláb is hordható.

Tartósság: Hosszabb ideig használható, mint merevtalpú tár-
saik, mivel egy puhatalpú cipő-méret két hagyományos cipő 
méretet ölel fel. Egy puhatalpú kiscipő esetében az se nagy 
baj, ha vásárláskor kicsit nagyobb a cipő (max. 1 centivel).

forrás: www.babamosoly.hu
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A PÉRCSI TELEVÍZIÓ SZEPTEMBERI ADÁSA :

Falunap
Mikepércsi Nyári Esték

Tanévnyitó a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában
Óvoda, bölcsőde átadó ünnepség

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 a templomban, és
ezzel egy időben gyermek istentisztelet a gyülekezeti házban.

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
2014. augusztus 17- én új könyvek érkeztek a könyvtárba. Vannak köztük romantikus regények, krimik, 

ifjúsági regények, gyermeklélektannal, pszichológiával kapcsolatos könyvek.
A Márai Program IV. fordulójában elnyert támogatás fejében megtörtént a könyvek leválogatása,  várhatóan 

szeptember vége-október eleje körül érkeznek meg.

INTÉZMÉNYI HÍREK

Gólyadélelőtt az iskolában

Meglehetősen nehéz váltás, mikor a gyerekek óvodából iskolába, illetve alsó tagozatból felsőbe lépnek. Éppen ezért némi ag-
godalommal és szorongással, mégis tele izgalommal és érdeklődéssel várták az első és ötödik osztályosok a Gólyadélelőttöt, 
ami augusztus 27-én került megrendezésre. Tanítóik könnyed feladványokkal, tréfás játékokkal, vidám dalokkal és meglepe-

tésekkel várták a tanítványokat a szeptemberi iskolakezdés előtt néhány nappal, ráhangolódva ezzel is az új tanévre.

Szeptember 9-én 17 órától az alsó tagozatnak, szeptember 11-én 17 órától a felső tagozatnak tartanak szülői értekezletet.

Szeptember 11-én, szerdán 17 órakor tartja összevont szülői értekezletét a Csoda-Vár Óvoda az új épületben.
Szeptember 19-én nevelés nélküli nap lesz az óvodapedagógusok továbbképzése miatt.

A Napocska csoportosok Poroszlóra, az Ökocentrumba kirándulnak szeptemberben, ami pályázati pénzből valósul 
meg. Szeptemberben lesz a Hagyományőrző Szüreti nap, melynek időpontjáról az óvoda a későbbiekben értesíti a 

Kedves Szülőket.
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ELADÓ Mikepércsen a Homok utca 
3 szám alatt 1 db kiságy, 1 db utazó 
kiságy, 1 db babahordozó, 1 db magas 
gyerekkocsi és 1 db összecsukhatós 
kocsi. Érdeklődni: 06 70/563-4422

ELADÓ   Hat fiókos Zanussi fagyasz-
tószekrény 20.000 Ft-ért és kétszer 
használt rotációs kapa 50.000 Ft-ért.
Érdeklődni: Mikepércs, Petőfi utca 24. 
vagy 06 20/367-837

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

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

KERES - KÍNÁL

Kerékpárok, tárcsás mosógép, vízszi-
vattyúk eladók. Tel.: 52/398-793, 
30/904-3306

Kedves Szülők!
Gyermekszerető, megbízható, 
felelősségteljes lány vagyok, ru-

galmas időbeosztással. 
G Y E R M E K F E LÜ G Y E L E T E T 

vállalok!
Hívjanak bizalommal!

MIKE VIKTÓRIA
Tel.: 06 30/655-6657

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

29.

ELADÓ! Franciaágy, középszőnyeg, 
ágyneműtartó szekrény, polcos-fiókos 
szekrény, ruhás szekrény (vállfás, 
polcos),egyszemélyes heverő, ki-
húzhatós gyermek heverő, gyerek 
roller, gyerek kerékpár (levehető tám-
kerekes), gyermek kerékpár (fiú)
számítógépasztal.
Érdeklődni: 18 óra után a 398-968-as 
telefonszámon!

Jó állapotban lévő női mountain bike 
kerékpár eladó.
Irányár: 6000 Ft
Érdeklődni: 0620/ 598-6970

ELADÓ:
- 1 db ágyneműtartós, bonellrugós, 
háttámlás heverő szép állapotban      
20.000 Ft
- 1 db 400 literes Electrolux fagyasztó-
láda új állapotban  50.000 Ft
- 1 db 120 literes Zanussi hűtő 
új állapotban (nem fagyasztós)                  
20.000 Ft
- 1 db Yucca, 4 ágú, 130 cm-es, egész-
séges    5.000 Ft
- 1 db 25 literes zsírosbödön (újszerű)                                                          
3.000 Ft
- 25 db befőttes üveg (750 ml-es)                                                                  
40 Ft/db
- 20 db kockás bevásárló szatyor                                                                 
120 Ft/db
- 1 db cica fedett alomtál (újszerű)
Érdeklődni: 398-068 ; 0630/ 358-0541

Vállalok kisebb és nagyobb munkákat! 
Rotációzás, fűnyírás, kaszálás, elhan-
yagolt kertek rendbetétele. Útban lévő 
fa kivágása, gallyazása, tűzifa kuglizása. 
Romos épületek javítása, helyreállítása. 
Ereszcsatorna takarítás. Tető-, kémé-
ny-, homlokzatjavítás. Kerítések épí-
tése, javítása, bontása, festése. Járdák, 
térkövek takarítása, javítása. Hidraforr 
és vízakna készítése, házi vízmű telepí-
tése. Duguláselhárítás. Szerszámok 
rendbetétele (nyelek készítése, nyél-
behúzás, élezés, kesza-, kapakalapálás, 
stb.). Lomtalanítás. Azonnal, illetve 
előjegyzéssel, szolid árakon!
Érd.: 0630/ 624-4261

Othello szőlő van eladó Bodóházán!
Érd.: 0630/ 230-8020

2015-től 2000 m2-es terület bérbe ki-
adó megmunkálásra Bodóházán!
Érd.: 0630/ 230-8020

Ha Ön szeretné:
ingatlanát felújítani, 30-50%-kal csök-
kenteni villany- és/vagy gázszámláját,
komfortosabb körülmények között 
élni, a penészt felszámolni, növelni 
ingatlana értékét, állami és/vagy eu-s 
pályázati támogatásban is részesülni, 
kvalifikált csapatra bízni a felmérést, 
tervezést, sikeres pályázat megírását, 
beadását, menedzselését, kivitelezést, 
majd a kivitelezés minőségellenőrzését,
garanciát az elvégzett munkákra 
kérem, keressen bizalommal: 

Domonkos Gábor
Tel.: 06 20 481 58 88
domonkos.gabor@europatender.hu

Eladó 1 db tok nélküli parkettás 
ajtószárny, tok nélküli műanyagablakok 
és műanyag ajtólapok. Eladóak továb-
bá Tena Plus large tépőzáras és Tena 
Plus nadrágos felnőtt pelenkák (csípő 
méret: 100-135 cm-ig), gyermek hálós, 
összecsukható járóka, valamint gyári 
fém, háromlábú hinta.
Érd.: 398-425 ; 0630/ 364-5244

Eladó: 1 db parkettás ajtó tokkal, 2 db 
ajtó tokkal
Érd.: 0630/ 613-4060

Figyelem Mikepércsiek!
Ismét megrendezzük a garázs-
vásárt a Mester utca 6. szám alatt 

(vízmű mellett).
A garázsvásár ideje: szeptember 26-

27. (péntek-szombat)
Egy kis emlékeztető a kínálatból:

ruhaneműk, cipők, konyhai fel-
szerelések, ajándék tárgyak, játékok, 

sok apróság.
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT 

SZERETETTEL VÁRUNK!
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ELADÓ fehér, 2 égős, sütővel 
rendelkező gáztűzhely palackkal; „CSÍ” 
gép, lábáztató masszírozó gombokkal; 
valamint ebesi kertes családi ház a köz-
pontban.
Érdeklődni: 0620/ 521-7686

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

Mikepércs, Vénszőlőskert 5. dűlőben 
1300 m2-es kertem eladom.
Fúrott kút, házfennmaradási engedély, 
áram van. Tel.: 30/700-2330

Építészmérnök családi házak engedé-
lyezési és kiviteli tervek precíz elkészí-
tését vállalja látványtervekkel, pontos 
határidővel. Hívjon bizalommal!
Érdeklődni: 06 20/269-9155

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.
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TRAFIK A SZILÁGYI AUTÓKERESKEDÉSNÉL

NYITVA A HÉT MINDEN NAPJÁN!

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a Szilágyi Autókereskedés mellett ismét meg-
nyílt a Trafik. Emellett a Petőfi u. 66. szám alatti buszmegállónál lévő trafik is üzemel.

Kínálatunkból: 
Dohánytermékekhez kapcsolódó kiegészítők; 

Egervidéki Borkombinátok borai pl.: Olaszrizling, Ostorosi borfajták;
 Kávéink: eszpresszó, hosszúkávé, cappuccino, caffé latte;
Üdítők, rövid italok, dobozos sörök nagy választékban.

Nyitva: 
Hétfő-Péntek: 6.00-20.00 óráig, 

Szombat: 8.00-20.00 óráig; Vasárnap: 8.00-18.00 óráig.

Alig használt vesszőgarnitúra, an-
tik jellegű kerek asztal, használt 
étkezőasztal, használt kályhák és 
rózsaszín leanderek olcsón eladók.
Érdeklődni: Mikepércs, Dózsa György 
utca 32. vagy 06 52/398-195

FRISSÍTŐ MASSZÁZS 
Kellemes kikapcsolódás, mely 
elősegíti a  relaxációt, jobb alvást biz-
tosít, enyhíti a  stressz hatásait, oldja a 
feszültséget, ellazítja a görcsös izmo-
kat és javítja a bőr állapotát. Időpont 
egyeztetés: Mike Viktória, 30/655-
6657 

30.

Eladó megkímélt állapotban lévő 
háromfiókos íróasztal. Irányár: 7000 Ft
valamint egy darab fésülködő asztal. 
Irányár: 5000 Ft.
Érdeklődni: 0630/ 777-8172

Eladó 2 db szekrénysor (4 elem-
esek), fotelek, heverők (egyszemély-
esek, ágyneműtartósak), vezetékes és 
palackos gáztűzhelyek, felnőtt wc ma-
gasító, középszőnyegek, 20 literes mi-
krohullámú sütő, valamint 300 literes 
hűtőláda.
Érd.: 398-425 ; 0630/ 364-5244

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, provokatív vagy sértő tartalmú, 

illetve sértő tartalomra felhívó hirdetések megjelentetését a lap kiadásáért felelős személy megtagadhatja.

Lapzárta: 2014.szeptember 25. csütörtök
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