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Nem véletlenül várja minden gyerek a december érkezését, hiszen jön 
a Mikulás, az adventi ünnepvárás, majd a téli szünet és a karácsony. A 
családok hónapja is a december, hiszen akár több generáció is együtt 
ünnepel, készülnek a finom ünnepi étkek, az ajándékok a rejtekeikben 
várják a Szentestét. Önkormányzatunk évről évre különös figyelmet 
szentel arra, hogy az ünnepek örömmel és méltóságteljesen teljenek 
minden Mikepércsi polgár számára. A gyerekek mikulás csomagja 
mellé a családok karácsonyi csomagot is kapnak, de ilyenkor közös-
ségformáló rendezvényekben sincs hiány Mikepércsen. Az adventi 
vásáron kiválasztott ajándékkal tudjuk támogatni a helyi egyesületeket, 
alkotóköröket, intézményeinket. A hagyományos adventi kiállítá-
son ismerkedhetünk meg a mikepércsi alkotók legújabb munkáival. 
A karácsonyfaállítás és a fények bekapcsolásakor ebben az évben is 
szaloncukorral, meleg teával és forralt borral, mandarinnal várta az 
Önkormányzat a Főtérre látogató szülőket, nagyszülőket, akiket a 
mikepércsi iskolások és a Bazsarózsa népdalkör hangulatos karácso-
nyi dalai vártak. Minden évben felkérem az iskolát, hogy a gyerekek 
rajzban mondják el a karácsonyi ünneppel kapcsolatos érzéseiket, így 
történt ez most is. A legjobb rajzokból képeslapok készülnek, szerte 
az országban nagy örömet okozva azoknak, akik megkapják őket. 
Ebben az évben rendhagyó módon az összes elkészült rajz meg-
marad az utókornak, hiszen az azokból összeállított montázs lett a 
Mikepércsi Tükör decemberi lapszámának címoldala is. Köszön-
jük a gyerekeknek! Az év utolsó hónapja nem csupán a karácsonyi 
ünnepkörről szól, hanem a számvetésről, arról, hogy végiggondoljuk 
a mögöttünk hagyott évet, értékeljük az elvégzett munkát, és megfo-
galmazzuk a következő időszak tennivalóit. A Mikepércsi Tükör de-
cemberi lapszáma sem marad önkormányzati információk nélkül, 
hiszen fontos és örömteli híreket kívánunk megosztani Önökkel.  

Köszönöm az Önkormányzat aktív képviselőinek, munkatársaim-
nak, az intézményeink vezetőinek és dolgozóinak, az ovisoknak és a 
diákoknak, az alkotó- és sportközösségeinknek, a közmunkásainknak, 
az önkéntes segítőknek, hogy 2015-ben is sokszor erőn felül teljesítve 
dolgoztak településünkért, Mikepércsért!

Minden Mikepércsi Polgárnak – az Önkormányzat nevében – 
kívánok örömteli karácsonyt és boldog új esztendőt, egészségben, 
gazdagságban!
                                Tímár Zoltán
                                                                              Mikepércs polgármestere



Mikepércsi Tükör 4.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Hamarosan minden háztartásba eljut a karácsonyi élelmiszercsomag 

Az év egyik legfontosabb ünnepe a karácsony, amely minden családban a szeretetről, a békességről szól. Ilyenkor gazdagabban terítjük 
meg az asztalt, és ajándékkal kedveskedünk szeretteinknek.  Vannak azonban családok, ahol mindez nem, vagy csak szűkösen adatik meg. 
Rájuk és egyben minden mikepércsi családra gondolva az Önkormányzat természetbeni támogatásként karácsonyi élelmiszercsomagot 
oszt december hónapban minden mikepércsi család részére. 
A csomagok közel 1700 háztartás részére történő biztosítása érdekében az Önkormányzat több mint 2 millió forintot különített 
el az idei költségvetésében.

Nem kerülte el a Mikulás Mikepércset

A decemberi ünnepkör első ünnepe december 6. napja, a Mikulás érkezése. Boldog izgalommal várja ezt a napot minden kisgyermek. A 
Mikulás érkezésének tiszteletére idén is ünnepséget szervezett az Önkormányzat a településen élő kisgyermekek részére a bölcsődében, 
az óvodában, az iskolában, valamint a település főterén, ahol az idén is felállítottuk a Mindenki Karácsonyfáját. 
Az Önkormányzat több mint 600 mikuláscsomaggal – közel 300 000 Ft összegben - támogatta a rendezvények megvalósítását. Tímár 
Zoltán polgármester úr különösen fontosnak tarja a rendezvények rendszeres megtartását, hiszen, mint mondja több olyan hátrányos 
helyzetű gyermek él a településen, akiknek Miklós napon az egyetlen ajándéka az Önkormányzattól kapott mikuláscsomag. 

4.



Mikepércsi Tükör

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Betlehemi láng Mikepércsen

Mikepércs Község Önkormányzata a következő időpontokban osztja a mikepércsi polgároknak és intézményeknek a Betlehemi 
lángot:
•	 december	14-én	az	intézményekben:		Polgármesteri	Hivatal,	Wass	Albert	Közösségi	Ház	és	Könyvtár,	Mikepércsi	
	 Hunyadi	János	Általános	Iskola	és	AMI,		Csodavár	Óvoda,		Napsugár	Bölcsőde
•	 december	18-án	a	„Csillagszóró	Karácsonyest”	rendezvény	után	a	Wass	Albert	Kultúrházban
•	 december	24-én		a	szentestei	ünnepi	istentisztelet	után		a	Református	Templom	bejáratánál	

5.



Mikepércsi Tükör

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

6.

2015. október 23-ra emlékeztünk
Rácz Gabriella alpolgármester ünnepi beszéde

„Boldogok,	akik	az	igazságosság	miatt	üldözést	szenvednek,	mert	övék	a	mennyek	királysága!”	
–mondja az Evangélium Máté szerint.
Tisztelt Emlékezők, Kedves Mikepércsiek!
Úgy vélem, nincs gondolat, mely szebben és méltóbban fejezné ki mindazt, amit ilyenkor, 
október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján érzünk mi magyarok. 
Október 23-án, mely nem csak nekünk, de a 20. század világtörténelmében számos népnek 
közös	ünnepe.	Hiszen	ez	a	nap	a	terror	és	az	elnyomás	elleni	hősi	küzdelemre,	a	szabadság	
szeretetére emlékeztet.  
„Boldogok,	akik	az	igazságosság	miatt	üldözést	szenvednek,	mert	övék	a	mennyek	királysága!”
59 év telt el 1956 őszének eseményei óta, s mi minden évben emlékezünk. Emlékezünk ezen a 
napon, koszorúzunk, tisztelettel adózunk a múltnak. 
Minden évben találkozunk ezen a helyen, hogy fejet hajtsunk, hogy gyermekeink műsora által 
idézzük meg a történelmi eseményeket.
Október  23-a, ma már a törvény erejénél fogva is ünnep, munkaszüneti nap, amikor a legtöb-
ben a családban, otthon emlékezünk.  Mégis évről-évre sokan itt vagyunk, eljövünk ünnepel-
ni. És nem azért, mert október 23-án nem kell iskolába, vagy dolgozni menni. Nem azért, mert 

ezt számunkra bárki is kötelezővé teszi!  Nem. 
Nemzeti ünnep csak az lehet, amelyet a nemzet a szívébe fogad, amelyen mindenki, aki magyar tudja,  mit köszönhet  a haza azoknak a na-
poknak! Ezért vagyunk ma itt, ezért beszéljük el 56 hőseinek történetét!  Mert 1956. október 23. történései a jövőnek szóltak, a hősök értünk, 
Magyarország jövőjéért harcoltak.  Éppen ezért fontos, hogy hűek legyünk elveikhez, az általuk képviselt értékekhez, és továbbvigyük azt a 
hitet és egységet, amellyel a magyar nép jövőjéért áldozták életüket! 
De mi is történt 59 esztendővel ezelőtt, ami miatt minden magyar ember számára mementó ez a dátum?  
A gyökerek korábbra nyúlnak vissza, mert a második világháború után nem sóhajthatott fel a magyar nép. Újabb borzalmas időszak követ-
kezett.	1944-ben	a	Magyarország	területére	érkező	Vörös	Hadsereg	hátországában	szinte	azonnal	megjelentek	az	első	szovjet	tanácsadók.	
A	hazánkba	érkezett	úgynevezett	szovjet	szakemberek	nemcsak	az	“élenjáró”	szovjet	ipar	és	mezőgazdaság	tapasztalatait	adták	át,	hanem	
egy,	a	magyar	nép	számára	idegen	életformát	és	világfelfogást	is	igyekeztek	elfogadtatni.	Segítettek	a	politikai	rendőrség,	később	az	ÁVO	
létrehozásában,	a	fontosabb	kihallgatásokon	biztosították	az	-úgymond-	“elfogulatlan	szakértelmet”,	szervezték	a	letartóztatásokat,	politikai	
pereket.	1945	és	1948	között	több	mint	negyvenezer	főt	internáltak,	évekig	családjuk	életjelet	sem	kaphatott	róluk.	A	parasztságot	a	beszolgál-
tatásokkal nyomorították.   Egy nagyhatalom próbálta ránk erőszakolni rendszerét úgy, hogy közben elvegye keresztény hitünket, generációk 
óta őrzött hagyományainkat, nemzeti büszkeségünket. 
A kommunizmus szinte mindenkit saját ellenségévé tett. A rendszerrel szembeszegülőket megölték, névtelen sírba temették, mert még holtuk-
ban is féltek tőlük. Ilyen körülmények között, ennek a gyökértelen rendszernek a pillanatnyi elbizonytalanodását felismerve teljes nemzeti 
egyetértésben győzött a forradalom.  
Nagy Imre azt mondta, hogy a nemzet, történelme során talán még soha nem volt ilyen egységes.  A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet 
szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen éljen.
A történelem már sokszor bebizonyította, hogy a magyar nép különleges erővel és hittel bír, amely ha kell, lerombolja a falakat, megállítja az 
elnyomókat. 1956-ban egyszerű emberek adták az életüket azért, hogy az elnyomónak határozott NEM-et mondjanak. Diákok, pedagógusok, 
mérnökök, családapák, katonák, egyszerű emberek tették félre a félelmet és mutatták meg a szabadságvágyat, azt, hogy a szív, az összetartozás 
és a haza mire is képes.
1956-ban az emberi lélek ereje emelte a nemzetet a realitások kiábrándító, tehetetlen és sivár világa fölé, és söpörte el a kommunizmus hazug-
ságokra épített világát. 1956-ban is együtt voltunk mi magyarok. 
A rádiókészülékek mellett imádkozók, a tűzvonalban helyt álló hősök, a munkások és az élelmet hozó vidéki parasztemberek. Nem féltünk, 
erősek, és határozottak voltunk.  

Az elkeseredettség, a hit, a lélek ereje,- hogy létezik egy másik, szemmel nem, csak a szívvel látható Magyarország, -vitte emberek millióit 
az utcára akkor. A hit és remény, hogy létezik egy másik, egy szabad, független, gyarapodó Magyarország, ahol az emberek nem rettegnek 
a besúgástól, hanem bizalommal fordulnak egymás felé. Nem az irigység, hanem a másik sikere feletti öröm, nem az osztályharc, hanem a 
szeretet tölti el a lelkeket.

Ezért most, 59 évvel később október 23-án a vágyainkat, a reményeinket, a hitünket, a várakozásainkat is ünnepeljük. 
Átéljük	mindazt,	amit	az	akkori	magyarok	a	jövőről,	saját	sorsuk	alakulásáról	gondoltak.	Ebből	fakad	az	ünnep	ereje,	hogy	általa	előcsalogatjuk	
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a múltunkban szunnyadó erőt. Mert 56-ban olyan erő volt, ami a világot rengette meg!  1956 hősei, a pesti srácok, az ifjak és idősek felismerték 
az összefogás és a magyar szív erejét. 
Nem akartak mást, csak egy független, szabad magyar hazát.   Minden forrás azt igazolja, hogy a forradalom alapélménye a nemzeti egység 
volt, és a felszabadultság boldogsága. 1956. október végén az érzés, hogy együtt van a nemzet, együtt van az ország, mindennél erősebb volt. És 
mindenki felszabadult, mert végre, hangosan és nyilvánosan, kimondták az igazságot!
Október hónap a magyar történelem talán legtragikusabb hónapja. Ennek ellenére azonban október 6. és október 23. a nemzetté kovácsolódá-
sunk és magyarságtudatunk bástyája. 
Mert az emlékezés fáj, ám erőt ad. A múlt olykor véres, azonban hittel tölt el!  59 évvel ezelőtt végül győzött a nagyobb, a kegyetlen, a hatal-
masabb. De soha nem tudja tőlünk elvenni azt, hogy a magyar magyar, a nemzet nemzet, a haza haza maradt!
Mert 1956-ban a magyarok változást akartak, le akarták váltani a szovjet hatalmat, helyre akarták állítani az igazságon és a szabad-
ságon nyugvó törvényes rendet. A forradalom alapkövetelését az egész nemzet osztotta: vissza kell szerezni Magyarország független-
ségét. Az 56-os forradalmárok valójában Magyarország jövőjéért harcoltak, a maguk jövőjét és a mi jelenünket építették. Ezért válhat-
tak nemcsak a magyarok, de az egész világ szemében is hősökké.
Kedves Ünneplő Mikepércsiek!
A magyarság történelme során mindig elérkezik az a pillanat, amikor új, mélyebb összefüggésben jelennek meg a múlt eseményei. A hősök 
útján, a magyar nép tehetségéből és hitéből fakadóan mindig eljutottunk oda, ahonnét a múlt minden lépése értelmet nyert, és ahonnét a 
folytatást	is	megláthattuk.	Halljuk	hát	meg	a	hősök	szavait!	Tiszteljük	meg	őket	azzal,	hogy	megfogadjuk	üzenetüket:	egységesség,	testvéries-
ség, szeretet!
Bízom benne, hogy itt, szűkebb környezetünkben is mindenki meghallja ezeket a szavakat. Rádöbben, hogy Mikepércs attól erős, és attól áll sta-
bil	lábakon,	hogy	a	jövő	építéséért	nap	mint	nap	közösen	dolgoznak	az	itt	tevékenykedők:	egységben.		Persze	senki	ne	higgye,	hogy	nincsenek,	
akik önös céljaik érdekében megpróbálnak árnyékot vetíteni sok ember munkájára, mindennapos áldozatvállalására. De olyan kár! 
Mert szavaikat mindaddig elfújja a szél, amíg a mikepércsi emberek 56 hőseihez méltóan egységben, tiszteletben közös jövőt építenek! 
Ezt tesszük. Kötelez bennünket a múlt, a családban kapott értékrend, szüleink, felmenőink becsülete, hite. Ebből nem engedhetünk soha!  

Tisztelt Ünneplők!
Október 23-a  ma már nem csak a forradalom emléknapja, hanem ténylegesen a magyar szabadság ünnepe is! Már 1956-ban megfogalmazó-
dott	a	teljes	nemzeti	szuverenitás	igénye,	végül	1989.	október	23-ig	kellett	rá	várni.	A	mai	napon	tehát	a	szabadságot	ünnepeljük,	amelyet	
féltenünk, óvnunk kell most is. Sokan az életüket adták Magyarország szabadságáért, tartozunk nekik annyival, hogy míg élünk, és míg világ a 
világ óvjuk, féltjük és teljes tartalmában megőrizzük!
Mert szeretjük a hazánkat, szeretjük Magyarországot!
 
Megemlékezés az 1956-os forradalomról

A hagyományainknak megfelelően a nyolcadikos tanulók előadásában rövid műsorral emlékeztünk az 1956-os eseményekre. Több héten 
keresztül tanulták a szerepüket, az énekeket, a verseket, a mozgáskoreográfiát.
Ez a műsor annyiban volt más, mint az elmúlt években, hogy az Edda együttes dalaiból válogattunk zenei betéteket. Ez nagyon tetszett 
a diákjainknak, így kellő beleéléssel tudták előadni, énekelni a szerepüket. Nyolcadikra annyit fejlődtek, hogy egyesek igazi színpadi 
tehetségként mutatták meg magukat. Öröm volt velük dolgozni, alkotni valami maradandó élményt adót. Élmény volt nekünk is, és a 
közönségnek is.                          

Dévényi Mihályné
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Kétszázadik Digitális Híd Kistelepüléseken 

nevű rendezvényét tartotta Mikepércsen
 a Magyar Telekom

A Magyar Telekom Nyrt. idén tavasszal jelentette be, hogy 
Mikepércs teljes belterületén még a Digitális Magyarország 
programot megelőzve kiépíti a korszerű adatátvitel feltételeit 
megteremtő szélessávú optikai hálózatot. 

A fejlesztéshez kapcsolódva, mintegy azt népszerűsítve ren-
dezte meg a Telekom községünkben a Kétszázadik Digitális 
Híd	 Kistelepüléseken	 nevű	 rendezvényét.	 Önkormányzatunk	
az ötletben rejlő lehetőséget felismerve november 7-én nagy 
örömmel	 biztosított	 helyet	 a	 rendezvénynek	 a	 Wass	 Albert	

Kultúrházban. A kezdeményezés célja, hogy a digitális felzárkózás elősegítése érdekében megmutassa a kistelepüléseken élők 
számára, mi az a világháló, mire használható, hogyan tudja közelebb hozni az internet a földrajzilag messze élő embereket.

A	Digitális	Fest	néven	is	futó	rendezvény	három	fő	esemény	köré	szerveződött.	A	kultúrház	nagytermében	rendezett	„Ki	mit	tud?”	
keretében megmutathatták a mikepércsi gyerekek és felnőttek művészi és akrobatikus képességeiket, az előtérben üzembe helyezett 
számítógépek segítségével internetes oktatás folyt, és a legkisebbekre gondolva ugrálóvár is rendelkezésre állt.
A	Mikepércsi	Polgárokat	megmozdította	a	rendezvény.	Az	óvodásoktól	kezdve	az	iskoláskorú	gyerekeken	át	a	nyugdíjas	korú	
felnőttekig rengeteg érdeklődőt vonzott a mini fesztivál. Mikepércs ismét nem vallott szégyent. Úgy gondolom, sok résztvevő 
osztja	a	véleményemet,	hogy	a	fellépőink	„röpülj	páva”	színvonalon	adták	elő	produkcióikat.

A nagyon jó hangulatban eltöltött délelőtt után került sor az eredményhirdetésre, ahol az első három helyezett értékes ajándékot 
vehetett át, és mindenki megkóstolhatta a Telekom finom tortáját. 
                                                                                                                                                                                                     Karácsony Antal
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Befejezéséhez közeledik a mikepércsi futballpálya felújítása

A belügyminisztérium által kiírt és elnyert pályázat lehetőséget teremtett 
Mikepércs számára, hogy az ezévi fejlesztések töretlenül folytatódhassanak 
a sportélet területén is. A támogatásnak köszönhetően a futballpálya és az 
öltöző bővülhetett és újulhatott meg.
A munkák során először megtörtént a terület gyomtalanítása, majd a pálya 
talajának fellazítása és szintezőműszerrel történő kimérése után gréderezéssel 
simítottuk ki a játéktér szintbeli egyenetlenségeit.
Ezután megépült az automata öntöző rendszer, amely a beállított program 
szerint napjában többször öntözi majd a felújított gyepszőnyeget.
A játékvezetői gárda megfelelő fogadása érdekében új öltözőszárny épült, 
amelyben a bírói öltöző kapott helyet a szükséges szociális blokkal együtt.
Az épület meglévő helyiségeiben megtörtént a villanyvezetékek és vízcsövek 
cseréje, amelyek biztosítják a biztonságos energiaellátást és a zuhanyzáshoz 
szükséges vízmennyiséget. Természetesen új vakolat és új burkolatok teszik 
esztétikussá és komfortossá a belső tereket.
Az épületen kicserélték a nyílászárókat és az új nemes vakolat hőszigeteléssel 
együtt készült el, valamint a tető csapadék elleni szigetelése is megújult a bá-
dogos szerkezetekkel együtt.
Az épület külső megjelenését és használhatóságát tovább fokozza a szintén 
újonnan megépült nagyméretű fedett terasz is.
Önkormányzatunk a futballpálya köré tavasszal tervezi kialakítani a környezet-
barát fa-aprítékos futópályát, amelyet már a pályázaton kívül, saját forrásból 
valósítunk meg.
                                                                                                                      Karácsony Antal

Aszfaltburkolaton lehet megközelíteni a 
bölcsődét és az óvodát a Tisza István utcán

Önkormányzatunk hosszú ideje törekszik arra, hogy a köz-
ség új településrészein is kulturált közlekedési viszonyokat 
teremtsen. A legsürgetőbb feladat ezen a területen a tavaly 
átadott új bölcsőde és óvoda megközelítési lehetőségének 
javítása volt. Ennek érdekében a gyalogosan közlekedőknek 
tavaly év végén megépült a Tisza István utcán a térkövezett 
járda az intézményekig. Ebben az évben reményeink szerint 
sikerül befejezni a Sport utca felől a Széchenyi utcai járdát 
is a Tisza István utca csatlakozásáig. Az autóval közlekedők 

számára a Tisza István utcát aszfaltburkolattal láttuk el, amelyen mind a gyerekek utazása mind az intézmények technikai kiszolgá-
lása (tüzelő anyagszállítás, ebéd kiszállítás, stb.) kényelmesen megvalósítható. 
A közeljövőben várhatóan meginduló szennyvízhálózat bővítés miatt azonban nem volt érdemes az útpálya teljes szélességében 
leaszfaltozni a Tisza István utcát, hiszen a bontási munkák során azt várhatóan újra kell majd aszfaltozni. Ezen megfontolás alapján 
három méter szélességű aszfaltburkolat épült, az út két oldalán megtámasztva másfél-másfél méter szélességben jól lehengerelt 
mart aszfalttal. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az egymással szemben közlekedő autók kicsit lassítva elhaladjanak egymás 
mellett,	de	a	kerékpárosok	is	biztonságban	haladhatnak.	A	mart	aszfaltot	a	nyári	meleg	„megdolgozza”	ami	aszfalt	keménységűvé	
válik majd. Az útalappal rendelkező utcák gréderezését és hengerlését, amelyet korábban bérmunkában kellett elvégeztetni, 2015 
nyara óta a Startmunka mintaprogramban vásárolt vontatott gréderünkkel és tandem úthengerünkkel folyamatosan végezzük 
annak érdekében, hogy az útviszonyok az aszfaltozásig megfelelőek legyenek. Az aszfaltozás az egyik leginkább költségigényes 
beruházás, ennek ellenére forráshiányos településünk Önkormányzata továbbra is törekszik arra, hogy pályázatok hiányában is 
megpróbálja megteremteni az utcánként szükséges több 10 milliós forrást a további aszfaltozásokhoz. 
                                                                                                                                                                                                                      Karácsony Antal
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Közlekedj okosan!

Ősszel és télen alapjaiban megváltoznak a biztonságos közlekedést befolyásoló körülmények. Az októbertől decemberig 
bekövetkező balesetek jellemző oka, hogy a közlekedésben részt vevők nem a megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyoknak 
megfelelő sebességgel vezetik járműveiket, míg az észlelhetőség hiányosságai elsősorban a gyalogosok és kerékpárosok részére 
jelent többletkockázatot. 

A tavaszi és a nyári hónapokban a közlekedési viszonyok általában optimálisak. A járművezetők ezekben a hónapokban hamar 
hozzászoknak	az	ideiglenes	„jóhoz”,	a	hosszú	nappalokhoz,	a	kedvező	tapadási	viszonyokhoz,	a	kiszámíthatóbb	közlekedéshez.	
Ősszel azonban több minden is megváltozik. Rövidülnek a nappalok, rosszabb lesz az idő, gyakoribbak lesznek az esőáztatta 
utak, majd idővel a köd is korlátozza a közlekedést. Ősz végén már megjelenhet a hó és a jég, mely további kockázatokat jelent 
valamennyi közlekedő csoport részére, a járművezetőknek és gyalogosoknak egyaránt. A megváltozott viszonyokra időben fel 
kell készíteni a közúti járműveket, de az őszi-téli időszak a nyáritól eltérő közlekedési magatartást is követel.
Fontos, hogy a járművezetők mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, próbáljanak 
meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel az esetleges ködös, esős, havas időjárásra. 
Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre az időszakra leginkább jellemző balesetek. Lassabb, körültekintőbb, 
előrelátóbb vezetéssel meg lehet előzni a gyalogos és kerékpáros baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége is váltotta 
ki.	Ebben	az	időszakban	fokozott	figyelemmel	kell	lenni	a	„zebrák”,	iskolák,	buszmegállók	környékén	figyelmetlenül	az	úttestre	
lépő gyalogosokra. 

A	felújított	Óvoda	és	Orosz	István	utcákon	is	az	eddig	megszokottól	eltérő	jellegű	közlekedési	stílusra	van	szükség.	Az	új	út-
burkolat	nagyobb	sebességre	„csábítja”	az	autósokat,	ugyanakkor	továbbra	is	engedélyezett	a	kerékpáros	közlekedés	ezeken	az	
utcákon. Nagyon fontos, hogy főleg a gyerekek és idősek kerékpározását segítsük mi autósok, a fokozott figyelmünkkel és a csök-
kentett sebességünkkel. Megfigyelhető, hogy a kerékpárosok egy része az újonnan épült két méter széles aszfaltjárdát használja 
kerékpározásra, amely ugyan szabálytalan, de biztonságosabb megoldásnak tűnik, a becsatlakozó utaknál azonban megköveteli 
az	autósoktól	az	„állj,	elsőbbségadás	kötelező”	jelzőtábla	utasításának	betartását	és	a	kapubehajtóknál	a	figyelmes	kihajtást.	Főleg	
a Deák Ferenc utca Orosz István utca csatlakozásánál történik meg hogy sok kerékpáros, főként gyerekek figyelmetlenül, karjel-
zés és hátratekintés nélkül hajtanak az Orosz István utcáról a Deák Ferenc utcára az iskola irányába, ezzel sokszor balesetveszélyes 
helyzetet idézve elő. Ezúton is felhívjuk a kedves szülők és pedagógusok figyelmét arra, hogy ragadjanak meg minden alkalmat a 
gyerekek közlekedés kultúrájának a fejlesztésére.

Az	Önkormányzat	arra	kéri	a	Mikepércsi	Polgárokat,	hogy	figyelmesen	közlekedjenek	a	mikepércsi	utcákon,	ezzel	előzve	meg	a	
baleseteket!
                                                                                                                                                                                                                       Karácsony Antal

Idén is lesz szociális tűzifa a rászorulóknak

Az elmúlt évekhez hasonlóan, immár ötödik alkalommal nyújtott be az Ön-
kormányzat pályázatot a szociális célú tűzifa vásárlás támogatására. A támo-
gatásnak nagy szerepe van a településen élő, szociálisan rászorulók megsegíté-
sében, amellyel fűtési kiadásaik csökkenthetőek. A Belügyminisztérium pozitív 
elbírálásban	részesítette	a	benyújtott	pályázatot,	amelynek	keretében	4.498.340	
Ft összegű, vissza nem térítendő egyszeri támogatást hagyott jóvá. A támoga-
tást - 321.310 Ft önrész biztosítása mellett - az Önkormányzat 253 m3 erdei 
keménylombos tűzifa vásárlására használhatja fel.

A képviselő-testület november 30-án tartott ülésén hozott, a szociális tűzifa 
természetbeni támogatás szabályairól szóló rendeletében kerültek meghatározásra a jogosultsági feltételek, valamint az 
igénylés részletes szabályai. A támogatáshoz történő könnyebb hozzájutás érdekében, az idén is minden családhoz eljut-
tatunk egy igénylőlapot, valamint a jogosultsági feltételekről és az igénylés menetéről szóló tájékoztatót.

A szociális tűzifa támogatás várhatóan több mint háromszáz család téli fűtési kiadásait csökkentheti.   
                                                                                                                                                                                                                    Vidáné Pesti Ibolya
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Elutasította a Kúria két helyi földtulajdonos települési adó 
megsemmisítési kérelmét 

Amint arról több alkalommal beszámoltunk, a termőföld alapú települési 
adó bevezetésének híre nagy felháborodást váltott ki a település adófizetési 
kötelezettséggel érintett nagybirtokosai körében. Az érintett gazdák egy része 
egyenesen Magyarország legfőbb bírósági szervénél, a Kúriánál indítványozta 
a	mikepércsi	„földadó”	fizetést	megalapozó	önkormányzati	rendelet	törvényel-
lenességének megállapítását, a rendelet megsemmisítését. 

A Kúria végzésében arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az indít-
ványozók kérelmét annak megalapozatlansága miatt elutasította, a rendelet 
törvényellenességének megállapítására irányuló eljárást megszüntette. A Kúria a gazdák kérelmét többek között arra hivatkozással 
utasította el, hogy az indítványozók kérelmükben azt sem jelölték meg, hogy az önkormányzati rendelet konkrétan milyen jogszabály-
sértést tartalmaz. 

A	képviselő-testület	 szeptemberi	 ülésén	 hozott	 döntésével	 a	 8	Ha	 alatti	 földtulajdonosok	mentesítésén	 túlmenően,	 sávos	 adó-
mértéket vezetett be, amely az adóalanyok vagyoni viszonyainak figyelembevételével határozza meg a fizetendő adó mértékét. A 
települési adó bevallásának határideje december 1 volt, befizetésének határideje december 31. 
                            Vántus Tamás

Megérkezett az Önkormányzat új kisbusza

A	 Mezőgazdasági	 és	 Vidékfejlesztési	 Hivatal	 által	 kiírt	 közlekedés-
fejlesztési	célú	pályázaton	nyert	7.822.000	Ft	vissza	nem	térítendő	tá-
mogatásból az Önkormányzat egy Ford Transit V363 Kombi Trend 
típusú,	 9	 személyes	 mikrobuszt	 vásárolt.	 A	 kisbusz	 vásárlás	 Áfá-
ját az önkormányzat saját forrásból biztosította. A legutóbbi Tükör 
megjelenése óta a busz megérkezett, amellyel már bizonyára sokan ta-
lálkozhattak a település közútjain.

                                                                                                             Vántus Tamás

Sikeres volt a tanulmányi támogatás, jövőre folytatódik 

Az iskolakezdés kapcsán megnövekedett családi kiadások enyhítése, va-
lamint a diákok tanulmányainak támogatása céljából, 2015. szeptember 
és	november	között	kezdeményezésünkre	közel	400	fő	általános	iskolás,	
középiskolás és felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató 
diákot részesítettünk tanulmányi támogatásban. A diákok november 
30-ig nyújthatták be támogatási kérelmüket. 

A	 benyújtott	 kérelmek	 alapján	 189	 fő	 általános	 iskolás	 diák	 egyen-
ként	5	000	Ft,	143	középiskolás	diák	egyenként	6	000	Ft,	valamint	57	
főiskolás, egyetemista diák egyenként 9 000 Ft összegű tanulmányi tá-
mogatásban részesült. A térségben egyedülálló települési támogatási 
forma keretében összesen több mint 2.300.000 forint összegű támogatás került kifizetésre. A támogatási forma sikerességére 
tekintettel, a támogatás jövő évi fedezete a 2016-os költségvetésben kiemelt előirányzatként kerül betervezésre.
              Tímár Zoltán
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Önkormányzati kisokos 2. rész

A legutóbbi számban útjára indult cikksorozat következő részében a képviselő-testület működésével, a döntéshozatal szabályaival, a 
döntések közzétételével, a falugyűlés és a közmeghallgatás intézményeivel, valamint az önkormányzati vezetők bérezésével kapcsola-
tos szabályok kerülnek bemutatásra. 

A képviselő-testületi ülés menete

A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és – a tes-
tület elnökeként – vezeti a tanácskozást. Az összehívással és a 
meghívók kézbesítésével kapcsolatos adminisztratív feladatok 
ellátása a jegyző és a polgármesteri hivatal feladata. Téves azon 
álláspont, amely szerint a meghívók borítékolása és kézbesí-
tése a polgármester kötelezettsége. A képviselő-testületi ülések 
főszabályként nyílvánosak, amelyeken a választópolgárok fi-
gyelemmel kísérhetik képviselőjük, illetve a testület munkáját. 
Zárt ülés csak kivételesen, az önkormányzati törvényben megha-
tározott esetekben rendelhető el. A tanácskozás megkezdését a 

polgármester a testület határozatképességének vizsgálatával kezdi, a határozatképességhez a megválasztott képviselők több mint 
a felének jelenléte szükséges. 

A határozatképesség megállapítását követően kerül sor az ülés napirendjének elfogadására, a napirendi pontokra általában a 
polgármester tesz javaslatot a kiküldött írásbeli meghívóban szereplő napirendi javaslattal. A napirendi pontok elfogadását 
követően kezdődik meg a képviselő-testület tanácskozása. A polgármester napirendi pontonként megnyitja, vezeti és lezárja a 
vitát. A képviselők és a polgármester tanácskozási és szavazati joggal is rendelkeznek szemben a jegyzővel és a meghívottak-
kal, akiknek csupán tanácskozási jogkörük van. A vitafolyamat lezárásaként a polgármester összegzi az elhangzottakat, majd 
szavazásra bocsátja a döntési javaslatot. Főszabály szerint nyílt szavazással történik a döntéshozatal, kivételes – jogszabályban 
rögzített - esetekben kerülhet sor titkos szavazásra. A javaslat elfogadásához legalább a jelenlévő önkormányzati képviselők 
több mint a felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség). Egyes, jogszabály által meghatározott ügyek esetén a döntés 
meghozatalához a megválasztott önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges (minősített többség).  

Az egyetemisták, főiskolások többsége benyújtotta 
pályázatát a Bursa Hungarica ösztöndíjra

Önkormányzatunk	 idén	 újra	 csatlakozott	 a	 Bursa	 Hungarica	
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat be-
nyújtásának határideje 2015. november 9-én járt le, ameddig összesen 
40	fő	fiatal	főiskolás	és	egyetemista	nyújtotta	be	pályázatát.		A	pályázók	
között akad mérnök-, orvos-, tanár-, gyógyszerész-, bölcsészhallgató 
és egyéb neves szakma hallgatói, akikre nagyon büszkék vagyunk, hisz 
ők alkotják majd településünk diplomás szakembereit. 

Az önkormányzat az ösztöndíj önerejeként fél millió forintot különített 
el eredetileg a költségvetésében, amely összeg a nagy számú benyújtott 

pályázatra tekintettel további fél millió forinttal került kiegészítésre. A pályázók szociális rászorultságuk alapján részesülnek majd 
ösztöndíjban 2016. február hónaptól kezdődően havonta, két egymást követő tanulmányi félévben. 
Az	önkormányzat	2015.	december	17-ig	értesíti	a	pályázókat	az	általa	megítélt	támogatási	összegről,	amelyet	a	Bursa	Hungarica	
Támogatáskezelő kiegészít, majd 2016. március 11-ig értesítést küld az ösztöndíj teljes havi összegéről és folyósításának módjáról 
az	EPER-Bursa	rendszeren	keresztül.	
                            Tímár Zoltán
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A képviselő-testület döntései, az önkormányzati rendeletek közzététele

A képviselő-testület döntése határozat, normatív határozat vagy rendelet, amelyek szabályozási tárgyukat tekintve rendkívűl 
sokrétűek lehetnek. A képviselő-testület üléséről az önkormányzati törvényben meghatározott tartalmú közhiteles jegyzőkönyv 
készül, amelynek elkészítése és a kormányhivatal  részére történő megküldése a jegyző kötelezettsége. 

Az önkormányzati rendeletek kihirdetése a jegyző feladata, amelynek a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyben 
szokásos módon, az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel köteles eleget tenni. Az elfogadott rendeleteket az önkor-
mányzat hivatalos honlapjára és a nemzeti jogszabálytárba is fel kell tölteni. Az önkormányzat honlapján az idén elfogadott rendeletek 
hiánytalanul és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva találhatóak meg. A rendeletek számozásából kiindulva felfedezhető 
“lyukak”	annak	köszönhetőek,	hogy	a	módosító	rendeletek	rendelkezései	beépülnek	az	alaprendeletbe,	annak	szövegében	lelhetőek	
fel. A korábbi évek rendeleteinek törvényességi felülvizsgálata, módosítása folyamatosan zajlik.   

Falugyűlés vagy közmeghallgatás 

A két jogintézmény különböző, azok nem összemoshatóak. 

A	közmeghallgatás	a	képviselő-testület	működésének	sajátos	formája,	speciális	testületi	ülés.	Célja,	hogy	a	polgárok	kérdéseket	
és javaslatokat fogalmazzanak meg a képviselő-testület és szervei számára. Évente kötelező a megtartása, az ülésről a rendes 
ülés alakiságainak megfelelő jegyzőkönyv készül. Eredményességéhez szükséges a képviselő-testület határozatképessége. A 
közmeghallgatáson elhangzott javaslatokra, kérdésekre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül kell választ 
adni.

A közmeghallgatással szemben, ahol a polgár kérdez a testülettől és javaslatot tesz döntés meghozatalára, a falugyűlés elsődleges 
célja a polgárok tájékoztatása az önkormányzat által szervezett fórum keretében. A falugyűlés – néhány önkormányzati törvény 
által rögzített kivételtől eltekintve – nem ügydöntő, nem döntéshozó fórum, gyakoriságát jogszabály nem határozza meg. 

Az elmúlt években mindig volt közmeghallgatás, illetve szükséges esetekben falugyűlés is minden olyan alkalommal, amikor 
valamely, a mikepércsi polgárok széles körét érintő tárgykörről kellett tájékoztatást nyújtani. A közeljövőben ismételten várható 
falugyűlés, hiszen olyan beruházások indulnak, amelyek a mikepércsi polgárok széles körét érintik. Addig is a településen zajló 
eseményekről, az Önkormányzat tevékenységéről széleskörű tájékoztatás a Mikepércsi Tükör lapszámaiban olvasható.

Az önkormányzati vezetők bérezése

A polgármester bére és költségtérítése törvényileg meghatározott, attól eltérni nem lehet. Ugyanannyi bérezésre és költségtérítésre 
jogosult, mint bármely hasonló lakosságszámú település polgármestere. Tímár Zoltán polgármester úr jutalmat az elmúlt 12 évben 
egyetlen alkalommal sem vett fel. A társadalmi és főállású alpolgármesterek bérezése a törvényi minimumban került meghatáro-
zásra a polgármesteri fizetés törvényben meghatározott százalékában. A főállású alpolgármester műszaki szakemberként részben a 
korábban megüresedett műszakis álláshely kiváltására került foglalkoztatásra, amely így nem eredményezett jelentős többletkölt-
séget, viszont a beruházásaink lebonyolításánál szakmailag pótolhatatlan, anyagilag pedig megtérülő segítséget jelent. A jegyző, 
aljegyző bérezése a közszolgálati törvény bértábláján alapul.   

Cikkünket	a	Mikepércsi	Tükör	következő	számában	folytatjuk.
                Vántus Tamás

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁS

A	Polgármesteri	Hivatal	december	23-tól	2016.	január	4-ig	zárva	tart.	Ügyfélfogadási	ügyelet	december	30-án	9.00-12.00.
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A Napsugár Bölcsőde első éves születésnapja

Örömmel és szeretettel tekintünk vissza az elmúlt egy évünkre. Mindenkinek nagyon gyorsan telt el az év. Nagy izgalommal 
készültünk	a	születésnapi	családi	délutánra,	amelyet	2015.	szeptember	28-án	tartottunk	meg.	Az	óvodába	“elballagott”	gyerme-
kek is részt vettek az ünnepségen.

Török	Gergő	néptáncos	népi	játékokat	mutatott	be	a	szülőkkel,	gyermekekkel	együtt.	A	Huncutka	Alapítvány	résztvevői	tették	
még emlékezetesebbé délutánunkat. Az ünnepi torták ízletesek voltak, mindenki megkóstolta. Több gyermekünk a 2. nevelési-
gondozási-évet kezdte meg a Napsugár Bölcsődében, ahol sok szeretettel és változatlan minőséggel vártuk és várjuk a gyerme-
keket, családias, barátságos környezetben.

A bölcsőde dolgozói békés áldott ünnepeket kívánnak!
                               Dudás Ggyöngyike
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2015 Decemberi programjaink 

  NYÍLT HÉT A   SZÜLŐKNEK

 December 4.   
Mikulás várás az óvodában: 9.00-től

						Mikulás	műsor	a	Csodavárban,	11.00-től	a	Meseerdőben.		
        A Berkenye kisegyüttes előadásában   

       mikulás és karácsonyi dalok  hangoznak el 
 (a szülők finanszírozásával)

        Mikuláscsomag osztás az Önkormányzat jóvoltából

 December 11.   
Nagycsoportosok (Méhecske, Nyuszi) Lucázása az

   óvodában, a bölcsődében, az Önkormányzatnál, a konyhán

 December 12. 
 szombat: Munkanap

 December 14.   
Fenyőfa díszítés és Karácsonyi ünnephét kezdete
				Karácsonyi	ajándék	várás(	Jótékonysági	bál		

         adományából vásárolt ajándékokkal)
     11 órától ismerkedés a műemlék templomunkkal

December 15.  
Hangyaboly	Játszóház	és	az	Adventi	vásár	
						megtekintése	Debrecenben.		(Csodavár)

December 15.  
Meseerdőben:  készülődés a karácsonyra, énekkel, ajándék-

készítéssel, süteménysütéssel

December 16.   
Óvónők	meseelőadása

December 17.  
	Hangyaboly	Játszóház	és	az	Adventi	vásár	
     megtekintése Debrecenben. (Meseerdő)

December 17.   
Készülődés a karácsonyra, énekkel, ajándékkészítéssel,     

																süteménysütéssel.			(Csodavár)

December 18.  
Karácsonyi	Ünnepség:	8.45-től		a	Meseerdőben

  Közös délelőtt, közös ebéd.
 Az óvoda délig tart nyitva!   

                                                          
 December 19-től  december 31-ig: Téli szünet

 Szünet utáni első nap 2016. jan. 4. 
    Minden  közelgő programunkra szeretettel hívjuk a 

szülőket is. Várjuk  együtt a karácsonyt!

Mindenkinek kellemes ünnepeket és jó pihenést kívánunk! 

Élmény és szórakozás a mikepércsi
 óvodabálon

Baráti és szomszédi társaságunk egyik közös programja a min-
den évben hagyományosan megrendezett óvodabál. Most óvo-
dai  dolgozóként  is kíváncsian vártam az  ezévi rendezvényt.                                                                                                                               
2015. október 17-én eljött a nap, mindannyiunknak sikerült 
elhelyezni gyermekeinket, és egy csoportgyűlést megelőzően 
megérkeztünk az iskolában tartandó bál helyszínére. Barátaink 
reakcióját kíváncsian figyeltem, vártam véleményüket a hely-
szín báli dekorálásával kapcsolatban, mivel én magam is részt 
vettem az előkészítő munkálatokban.       
                                                                               
A	 20.	 Jubileumi	 bált	 Móré	 Sándorné	 óvodavezető	
köszöntőjével indítottuk. A rendezvény első felében az in-
tézménybe járó Nyuszi és Méhecske csoportos gyermekek 
műsorait tekinthettük meg. Természetesen nagy közön-
ségsikert arattak. 

Az intézmény báljaira jellemzően a dolgozók is készültek 
a támogató közönség szórakoztatására Markovics  Sán-
dor: Az ördög csizmája című táncjátékának egy részle-
tével. Odafigyelve a hagyományőrzésre is, a Főnix Nép-
tánc Együttes fiatal néptáncosai segítették az előadást. 
Visszatérő bálozóként nem gondoltam volna, hogy az 
előző években előadott produkciókat is  felül lehet múlni. 
Sikerült, hiszen mindenki tapsolt.
Itt nem ért véget a dolgozók feladata, ők gondoskodtak 
az Önkormányzat konyháján készült vacsora lebonyolí-
tásáról	 is.	Ezek	után	Tele	János	feladata	volt,	hogy	a	báli	
hangulatot fenntartsa, az összes korosztálynak megfelelő 
repertoárból álló élőzenével szórakoztassa a vendégeket. 
A vendégek megelégedését az is tükrözi, hogy az éjsza-
kai tombola nagy sikert aratott és tudtommal az összes 
sorsjegy elkelt.
Reméljük, jövőre az óvodabál hagyománya folytatódik, 
mert a barátainkkal már megbeszéltük, hogy újra együtt 
szórakozunk majd.
           Balázsné Gáll Krisztina
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Megemlékezés az aradi vértanúkról 

Intézményünk ebben az évben is méltó módon em-
lékezett meg a tizenhárom magyar szabadságharcos 
honvédtábornok kivégzéséről.
Idén az 5.a osztályos tanulók készültek arra, hogy fele-
levenítsék	 az	 1849.	 október	 6-ai	 véres	 történéseket.	
Versbe és prózai alkotásokba szőve tárultak elénk az 
események. 
A gyerekek tiszteletük jeléül fekete gyászszalagot tűztek 
a hősök portréja mellé és főhajtással emlékeztek az aradi 
tizenhármakra. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy 
szintén ezen a napon hajtották végre gróf Batthyány La-
josra, az egykori miniszterelnökre kiszabott halálos íté-
letet. Versben és koszorúval emlékeztünk rá.
Iskolánk tanulói tisztelettel és fegyelmezetten hallgatták 
végig a megemlékezést, mely arról tanúskodott, hogy 
mélyen átérezték nemzetünk gyászát. 
      Kovács Judit

Természettudományi nap Budapesten

2015 októberében meghirdettük a hagyományos természettudományos na-
punkat, melyet Budapesten tartottunk. 22 hatodikos jelentkezett a programra. 
Első helyszínünk a Természettudományi Múzeum volt. A múzeum interaktív 
kiállítása	nagy	sikert	aratott	a	gyerekek	körében.	Második	úti	célunk	a	Csodák	
Palotája	 volt.	 14	 órától	meghódíthattuk	 a	 fizikai,	 logikai	 játékok	 birodalmát.	
Tanulóink	aktívan,	bátran	szerepeltek;	még	egy	barátságos	„közösségi	áramü-
tésben”	is	volt	részünk.

Eredményes, jó hangulatú nappal a háta mögött tért mindenki haza a család-
jához.  Örültünk a kirándulás sikerének és bízunk benne, hogy ezt a szép és 
hasznos hagyományunkat még sokáig tartani tudjuk.
     Pálinkás Antalné és Kelemenné Hortobágyi Ilona

Kirándulás az Ötholdas Pagonyba
Október	16-án	napközis	tanulóinkkal	ellátogattunk	az	Ötholdas	Pagonyba.	Az	időjárás	a	kegyeibe	fogadott	bennünket,	szép	őszi	
időben a gyermekeink önfeledten próbálhatták ki a jobbnál jobb játékokat. Egy kellemes délután élményével tértünk haza.
                       Somogyi Tiborné 

16.
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Honismereti kirándulás Álmosdra

Iskolánk	 6.	 osztályos	 tanulóival	 a	 tavalyi	 tanév	 Hon-	 és	
népismeret tantárgy méltó lezárásaként tanulmányi kirán-
duláson vettünk részt 2015. október 16-án. 

Az	1604-es	diószegi-álmosdi	csata	és	Bocskai	emlékére	emelt	
emlékműnél	 állt	 meg	 a	 buszunk	 először,	 majd	 Álmosdon	
a	Kölcsey	 házat,	 a	Miskolczi	 család	 sírhelyét,	 illetve	 a	 Post	
Mail	 Art	múzeumot	 (a	 Franciaországba	 származott	 Joseph	
Kadar-Kádár	József-gyönyörű	és	egyben	különleges	levélvál-
tásainak kiállítását) tekintettük meg. A híres Kovácsműhely 
Múzeumot sem hagytuk ki. Létavértes volt a következő ál-
lomásunk, ahol is a vízi vágóhíd, a kerámiákból álló (Észak-
Biharban unikumnak számító) Rozsnyai gyűjtemény, vala-
mint a csodálatos arborétum varázsolt el bennünket. A helyi általános iskola és az Irinyi család szomszédságában elterülő 
látványosság nagyon tetszett a gyerekeknek, meg is jegyezték, hogy hihetetlen, mennyi szépség van a településük közelében. 
Itt	nem	ért	véget	azonban	a	kirándulás.	Monostorpályiban	a	tubus	magtárakat,	míg	Hosszúpályiban	a	Tájházat	is	megnéztük.	
Nagyon tartalmas napot tudhattunk magunk mögött. Öröm volt ennyi élménnyel gazdagodni.
                       
                     Szima Gáborné, Kovácsné Bíró Annamária

Agymenők – tehetséggondozó program 

Az iskolánk mindig nagy hangsúlyt fordított a tehetséges tanulókkal való foglalkozásra, 
de ez általában egy-egy szakterületet érintett egy oktatóval. Ebben az évben először indí-
tottuk	el	tehetséggondozó	programunkat	“Agymenők”	címmel	az	alsó	tagozatban.

Egy	munkacsoportot	alakítottunk,	mely	alsós	pedagógusokból	áll.	Célul	tűztük	ki,	hogy	
egy komplexebb fejlesztést valósítunk meg. A gyerek egész személyiségét fejlesztjük a 
különböző területek fejlesztése által. A programban résztvevő gyerekek kiválasztásában 
a Torrance-tesztet használtuk. Ez a pszichológia teszt a kreativitási jellemzőket méri. 
Természetesen figyelembe vettük az osztályfőnökök véleményét, értékelését, mivel ők 
ismerik	a	legjobban	a	tanulókat.	Így	választottuk	ki		a	3.	és	4.osztályos	tanulók	közül,	
azokat, akik mindezek alapján a legalkalmasabbnak mutatkoztak, osztályonként öt-öt 
tanulót. A programban résztvevő oktatók: Almásiné Szentjóbi Ildikó, Fekete Zsuzsan-
na, Ivánka Tóth Éva, Nagy Lajosné. Meghatároztuk melyek azok a képességterületek, 
amelyeket leginkább fejleszteni érdemes. Kiválasztottuk a témákat, összeállítottuk a 
munkatervet. A következő műveltségterületeket választottuk: nyelvi játékok, hagyo-
mányok	ápolása,	önismeret-	drámajátékok	és	művészetek.	Havonként	egy	foglalkozást	
tartunk,	mely	másfél	órás.	Célunk	nem	kizárólag	ismereteket	átadni,	hanem	olyan	
módszereket alkalmazni, amely a képességek sikeres, eredményes kibontakoztatását 
szolgálja.	Például	önismereti,	együttműködési	és	drámajátékok,	kooperatív	munka-
forma alkalmazása.
A	program	megvalósításában	fontos	szerepet	kapnak	a	stratégiai	játékok.	a	Hunyadi-bál	bevételéből	–	a	Gyermekekért	Alapítvány	támo-
gatásával – 110.000 Ft-ot költöttünk az intelligenciát, kreativitást és stratégiát fejlesztő fa társasjátékokra. Az ismerkedés és gyakorlás után 
szeretnénk majd iskolai bajnokságokat is rendezni. Nagy lelkesedéssel indítjuk e programot!

Október közepén volt első foglalkozásunk, a gyerekek nagy izgalommal várták. Nagyon sok, a megszokottól eltérő nyelvi játékot kipróbál-
tak.	Jó	hangulatú,	élménydús,	mozgalmas	délutánt	töltöttek	el	úgy,	hogy	közben	új	ismeretekkel	gazdagodtak.
                  Almásiné Szentjóbi Ildikó
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Halloween party

Iskolánkban az emelt szintű angol nyelv tanításának nem elhanyagolható 
célja, hogy tanulóink megismerjék az angolszász világ kultúráját, hagyo-
mányait. 

Ennek jegyében gyűltünk össze az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap délu-
tánján egy halloween-i hangulatot idéző vidám party-ra. Majd félszáz diákunk 
várta	izgatottan	ezt	a	“rémisztő”	eseményt.	Volt,	aki	még	jelmezt	is	öltött	erre	
az alkalomra. Mire a gyerekek megérkeztek a tanterem már halloween-i díszbe 
öltözött: kifaragott töklámpások, mécsesek, girlandok várták az érdeklődő 
gyerekeket. A délután hangulatát közös daltanulás alapozta meg, ezután 
következtek a halloween-hoz kapcsolódó, hagyományos játékos tevékenysé-
gek. Az ünnep témájához igazodó angol nyelvű quiz-ben kellett a gyerekeknek 
számot	adniuk	a	Halloween-ról	tanultakról,	almát	halásztak	vízzel	teli	lavórból	
és az általuk kivájt töklámpások szépségversenyén is izgulhattak. Díjaztuk a 
legijesztőbb,	a	legcukibb,	a	legvidámabb,	a	legszomorúbb	és	a	“	legcsúnyább”	
faragásokat is. A vidámsággal teli délutánról azonban mindenki győztesként 
távozott (a Gyermekekért Alapítványnak köszönhetően), hiszen a játékok-
ban jeleskedőket giliszta gumicukorral, a töklámpások tulajdonosait pedig 
oklevéllel és csokival jutalmaztuk. Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan éltek 
a lehetőséggel és velünk töltötték ezt a vidám délutánt a halloween jegyében. 
Mindemellett hisszük, hogy a szeretteinkért való gyertyagyújtás november 
elsején egy igazi meghitt családi esemény, ahol az emlékezés és a lélek halhatat-
lanságába vetett hit a legfontosabb és azt, hogy a külföldről átvett vidám szoká-
sok ezt nem tudják megváltoztatni.
                                                                                      
                    Kovács Judit

Szüreti mulatság

Október 2-án szüreti mulatságot rendeztünk napközis tanulóinknak. 
Előzetes elvárásaink szerint fogadták a gyerekek ezt a játékos, ügyes-
ségi, mókás feladatokkal teli  délutánt. Már napokkal a program előtt 
készültek: a napközis nevelők vezetésével szüreti dalokat, verseket 
tanultak. A program napján szőlőt, diót hoztak fel az iskolába. Maga a 
rendezvény öt helyszínen zajlott. Volt szőlőpréselés, dalos játék tanu-
lás, szőlőstaféta, szőlőszemdobálás, diógurítás, madárijesztő öltöz-
tetés. Egy nagyon jó hangulatú rendezvénynek lehettünk részesei.                                                                                                                    
             
              

Feketéné Győrfi Erika 
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Tanár – diák sportdélután 

Október 2-án egy sportdélután keretén belül röplabdában, fociban és kosárlab-
dában összemérhette tudását a tanárok  és a felső tagozatos diákok lelkes csapata. 
A mérkőzések jó hangulatban zajlottak, nem a győzelem volt a cél, hanem az 
együttmozgás öröme. 
                               Kelemenné Hortobágyi Ilona 

Állatok világnapja vetélkedő

Október	5-én	az	Állatok	világnapja	alkalmából	 természettudományi	 tudásukat	
csillogtathatták meg a felső tagozatos diákok. Az előzetesen kiadott feladatokat 
rendkívül ötletesen és kreatívan készítették el. Bemutatták egymásnak a plakáto-
kat	és	PPT-ket,	majd	ezt	követően	feladatlapokat	oldottak	meg.	A	legtöbb	pontot	
szoros	küzdelemben	a	6.b	osztály	csapata	szerezte.	Második	helyen	a	8.b	osztály,	
harmadik helyen a 6.a osztály csapata végzett. 
               Kelemenné Hortobágyi Ilona 

Ovisuli 

November 12-én hatalmas érdeklődés közepette zajlott az idei tanév második Ovi-
sulis foglalkozása. 35 kisdiák jött el iskolánkba, ahol a két leendő tanító nénivel, 
Gulyás	Erzsébettel	és	Pásztorné	Pálfi	Judittal	tölthettek	el	a	gyerekek	egy	nagyon	
kellemes és hasznos órát. Amíg az ovisok képességfejlesztésen vettek részt, addig 
a szülőknek Szilágyiné Virág Emília tartott hasznos és érdekes tájékoztatást az is-
kolaérettség témakörében. Reméljük, ez a remek hangulat a következő foglalkozást 
is jellemezni fogja, melynek időpontja december 10. Ekkor az angol nyelvvel is-
merkednek majd a gyerekek, de természetesen a közelgő karácsonyról sem feled-
kezünk meg. A szülőknek pedig a két leendő elsős tanító néni mutatja be isko-
lánk napirendjét és az általuk használt tanítási módszereket. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
           Feketéné Györfi Erika fejlesztő pedagógus

Megfogható, mozdítható, tűzriadó!

Iskolánk	november	18-án	megtartotta	bemutatóval	 egybekötött	 tűzriadóját.	Erre	a	kivonulásra	
minden tanévben sor kerül, melyen a katasztrófavédelem tűzoltói szakszerű segítséget nyújtanak, 
majd ezt követően kötetlen beszélgetés mellett mindent megmutatnak a kíváncsi diákoknak, akik 
szinte mindent ki is próbálhatnak. Ez alkalommal is gyors, rendezett volt a kivonulás, reméljük 
élesben erre sosem lesz szükség!
                                                                                                                                                Tiliczky Katalin 
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Dátum Időpont Esemény
12.10. 16.30 OVISULI/III.
12.12. MUNKANAP	2015.12.24.	LEDOLGOZÁSA		(„B”	HÉT	CSÜTÖRTÖK)	
12.15. MADÁRKARÁCSONY	VETÉLKEDŐ	A	FELSŐ	TAGOZATOSOKNAK
12.17. KARÁCSONYI	KÉZMŰVES	FOGLALKOZÁS	A	NAPKÖZISEKNEK
12.18. RÖVIDÍTETT	TANÓRÁK,	KARÁCSONYI	ÜNNEPSÉG

17.00 CSILLAGSZÓRÓ	KARÁCSONYEST
12.21-01.01. TÉLI SZÜNET
01.20. ALAPMŰVELETI	MATEMATIKA	VERSENY	A	FELSŐ	TAGOZATOSOKNAK
01.21. 16.30 OVISULI/IV.
01.29. HARAMIA	PRÓBA	A	NAPKÖZISEKNEK

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
decemberi és januári programjai 

INTÉZMÉNYI HÍREK/ISKOLA

20.

VERSENYEREDMÉNYEK

Iskolai házi versenyek
Angol 
szövegértési 
verseny

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

1. helyezett Oláh Dániel 3.a Budai	Flóra	4.b Kovács Anna 
5.a

Besenyei Virág 
6.b

Ujhelyi Imre 7.a Kemény Szabina 
8.a

2. helyezett Fekete Anna Lili 
3.a

Balla Fruzsina 
4.a

Diós Eszter 5.a Ilyés Orsolya 6.b Molnár Dávid 
7.a

Finta	Fanni	8.a

3.helyezett Dorogi Milán 3.a Tóth	Fanni	4.b Kovács Dorottya 
5.a

Tengyel Dániel 
6.b

Pásti	Nóra	7.a Fehér Napsugár 
8.b

Versmondó verseny
felső tagozat

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

1. helyezett Kovács Dorottya 5.a Besenyei Virág 6.b Ujhelyi Imre 7.a Nagy	Ibolya	8.a
2. helyezett Győrösi Zsüliett 5.a Fekete Zsuzsa 6.b Kiss Virág 7.a Fehér	Napsugár	8.b
3. helyezett Kovács Anna 5.a Győrösi Babett 6.b Molnár Dávid 7.a Kemény	Szabina	8.a

Megyei versenyek
A	Debreceni	Benedek	Elek	Általános	Iskolában	megrendezett	versmondó versenyen
- Gráfel Patrik 1.a osztályos tanuló I. helyezést ért el. Felkészítő pedagógusa: Sápi Ildikó
- Balogh János 2.a osztályos tanuló különdíjat kapott. Felkészítő pedagógusa: Gulyás Erzsébet
- Oláh Dániel 3.a osztályos tanuló  III. helyezést ért el. Felkészítő pedagógusa: Almásiné Szentjóbi Ildikó

A	Debreceni	Benedek	Elek	Általános	Iskolában	megrendezett	prózamondó versenyen
- Csete Levente 5.a osztályos tanuló II. helyezést ért el. Felkészítő pedagógusa: Szil András
- Fekete Zsuzsa 6.b osztályos tanuló I. helyezést ért el. Felkészítő pedagógusa: Dévényi Mihályné
- Dér Emese 8.b osztályos tanuló II. helyezést ért el. Felkészítő pedagógusa: Dévényi Mihályné 

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság által megrendezett Gyermek Iskola Kupa közlekedésbiztonsági vetélkedőn a Pálfi Kitti 1.a, Kapdos 
Kristóf 2.b, Besenyei Barbara 3.b, Tóth Balázs 4.b osztályos tanulókból álló csapat III.helyezést ért el.  
Felkészítő pedagógus: Kovácsné Bíró Annamária 
Csapókerti	Általános	Iskola	által	megrendezett	idegen	nyelvű	vers-és	prózamondó	verseny	Kovács Dorottya 5.a, II.helyezést ért el.
Felkészítő pedagógusa: Kovács Judit 
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ISKOLA

Hőseink emlékére

Az	I.	világháború	centenáriumi	rendezvényeként	Mikepércs	Község	Önkormányzata	„	Hőseink	Emlékére”	címmel	megemlékezést	
tartott	november	20-	án,	a	Wass	Albert	Kultúrházban.	Először	„...	az	irodalmat	úgyis	megette	a	fene”	Naplók	az	első	világháború	
idejéből című kötet bemutatójára került sor. Közreműködött Molnár Eszter Edina muzeológus, történész-doktorandusz, a kötet 
szerzője,	valamint	dr.	Borbás	Andrea,	irodalomtörténész.	Mindketten	a	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	munkatársai.A	könyvbemutatót	
nagyszerű	népzenei	koncert	követte.	,,	KÁRPÁTOKBAN	MEGFÚJTÁK	A	TROMBITÁT…”	címmel	a	Szeredás	Népzenei	Együt-
tes,	 I.	világháborús	műsorát	 tekinthették	meg	a	nézők.	Összeállította	és	szerkesztette:	Kálmán	Péter	„	Cucás”.	Közreműködött	
Juhász	Árpád,	 a	debreceni	Csokonai	Nemzeti	 Színház	művésze,	 akinek	megható	 tolmácsolásában	 Juhász	Ferenc,	Ady	Endre,	
Babits Mihály, Móra Ferenc, Gyóni Géza egy- egy költeménye, prózarészlete elevenedett meg.

Mikepércs	községnek	az	I.	világháború	alatt,	1914	és	1918	között	66	hősi	halottja	volt.	Emléküket	őrzi	a	Református	Templo-
munkban emelt dombormű és a hősi halottak névsora. 66 család, akiket a veszteség ért, és megannyi anya, apa, testvér, feleség és 
árva, akik hiába várták haza szeretetteiket.

A családok gyásza, akkor a falu gyásza volt.

Az I. világháború mikepércsi hősi halottai: 
ALBERT	FERENC,	ALBERT	LAJOS	,	BÁNTÓ	GERGELY,	BUDAI	SÁNDOR,	BOTOS	LAJOS,	CZÉRNA	LAJOS,		CSORVÁSI	
JÓZSEF,		CSUKA	ISTVÁN,	DECZKI	ISTVÁN,	DECZKI	JÓZSEF,		DECZKI	SÁNDOR,		DETÁRI	KÁROLY,		DUSA	ANDRÁS,	
DANCSI	IMRE,		FEKETE	JÁNOS,	FIÁK	IMRE,		GALI	JÁNOS,	GALI	JÓZSEF,		GELLÉRT	JÓZSEF,		GYÖNGYÖSI	JÓZSEF,	
HADHÁZI	 LÁSZLÓ,	HORVÁTH	LÁSZLÓ,	 IBERHARDT	PÁL,	KALMÁR	 JÁNOS,	KELEMEN	FERENC,	KELEMEN	 IST-
VÁN,	KELEMEN	IMRE,	KELEMEN	 JÁNOS,	KELEMEN	LAJOS,	KELEMEN	LAJOS,	KELEMEN	SÁNDOR,	KENDERESI	
LAJOS,	KEREKES	JÁNOS,	LÉNA	LAJOS,	LÉNÁRT	GYULA,	LÉNÁRT	IMRE,	LÉNÁRT	ISTVÁN,	LÉNÁRT	KÁROLY,	NAGY	
ISTVÁN,	NAGY	ISTVÁN	G.,	NAGY	JÓZSEF,	NAGY	LAJOS,	OLÁH	MIHÁLY,	PAP	GÁBOR,	PAP	IMRE,		PAP	LAJOS,	PAP	
KÁLMÁN,	 PÁPAI	 LÁSZLÓ,	 PÁPAI	 LŐRINC,	 PÓTA	 ISTVÁN,	 SAS	 JÓZSEF,	 STERNHARDT	 IMRE,	 STÉPÁN	 LŐRINC,	
SÜTŐ	LÁSZLÓ,	SZABÓ	JÓZSEF,		SZABÓ	LAJOS,	TÓTH	SÁNDOR,	UJHELYI	FERENC,	VASADI	JÓZSEF,	VASADI	JÓZSEF,	
VIGVÁRI	GERGELY,	VIGVÁRI	IMRE,	VIGVÁRI	LAJOS,	VIGVÁRI	SÁNDOR,	VESELÉNYI	SÁNDOR,		VESELÉNYI	JÓZSEF
              Pohly Szilvia

KULTÚRA
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KULTÚRA

10 éves a Bazsarózsa Népdalkör

November	28-án	jubileumi	műsorral	és	kiállítással	ünnepelte	megalakulásának	10	éves	évfordulóját	a	Bazsarózsa	Népdalkör,	a	Wass	
Albert Kultúrházban.
Felléptek az egykori és jelenlegi  tagok, a népdalkör korábbi vezetői, a mikepércsiekből, erre az alkalomra szerveződött, Betlehemes 
játékot	előadó	kis	csoport,	az	Őszidő	Nyugdíjas	Egyesület	tagjai,	valamint	Kelemen	Ágota	népdalénekes.	Az	első	adventi	hétvégén	
szeretetteljes, megható légkört teremtettek a színpadra lépők. Megelevenedett az egykori fonók hangulata, népdalokkal, anekdoták-
kal, citeraszóval. 
A délután mézeskalácsfestéssel kezdődött, majd polgármester úr köszöntője után, minden közreműködőnek emléklappal  köszönte 
meg Vatainé Facsar Veronika, a népdalkör vezetője, az áldozatkész munkát.
Tóthné	Bene	Judit	kedves	gondolatokkal	emlékezett	a		kezdetekre	és	idézte	fel	a	Mikepércsen	eltöltött	éveket.	A	közös	népdaléneklés	
hosszú percekre egy nagy énekkarrá varázsolta a kultúrház közönségét.
A	népdalkör	jelenlegi	vezetője	meghívta	Mikepércsre	egykori	kedves	tanárát	Bencze	Lászlóné	Dr.	Mező	Judit	népzenekutatót,	aki	
sajnos nem tudott jelen lenni a rendezvényen, ezért levélben üdvözölte a műsort, a szervezőket, méltatta a népdalkör munkáját.
„	Jeles	napoknak	nevezi	a	néprajztudomány	az	évnek	azokat	az	ünnepnapjait,	melyeket	a	naptár	is	piros	betűvel	jelöl.	Ilyen	lesz	a	
közelgő karácsony is, de nekünk ez a mai nap is igazi jeles nap, fontos ünnep. Fontos és jelentős, mert egy lelkes kis csapat, a Mike-
pércsi	Bazsarózsa	Népdalkör	eddigi	működésének	fontos	állomásához	érkezett.”	
„Őrzik	és	ápolják,	 terjesztik	azt	az	értékes	népdalkincset,	amit	Kodály	Zoltán	zenei	anyanyelvünknek,	magyarságunk	egyik	alap-
kövének nevezett. Teljesítik ezzel a Mesternek egy debreceni beszédében számunkra kijelölt feladatát, mely szerint “a népdalt figyelni, 
tanulni,	énekelni	kell.”	Figyelni	a	gyűjtőknek,	szakembereknek	kell,	tanulni,	énekelni	azonban	mindenkinek,	minden	adandó	alkalommal.	
Ezt a nemes célt tartja szem előtt tíz éve a Bazsarózsa Népdalkör.  És igazolják nagy klasszikus költőnk, Berzsenyi Dániel egyik sorát is,  aki 
A	magyarokhoz	című	költeményében	ezt	írta:	“Nem	sokaság,	hanem	lélek....	tesz	csoda	dolgokat.”
Nem kell ahhoz feltétlenül nagy létszámú kórus, tízen is tudnak jelentős dolgokat véghezvinni, ha a lélek, a lelkesedés, az elkötelezett-
ség, az együtt gondolkodás vezérli tevékenységüket. Méltán gratulálhatunk tehát léleknemesítő, sikeres, eredményes munkájukhoz, 
mellyel nemcsak a község, hanem a környék kulturális életét is színesítik.
A	sikerek,	a	két	arany	minősítés,	amit	az	együttes	elért,	sok	gondos	előkészítő	munka,	sok	gyakorlás	eredménye.”	
	„Elsősorban	az	ötletadó,	Némethné	Kovács	Ildikónak	és	az		alapító	Tóthné	Bene	Juditnak	tartozunk	köszönettel.	Judit	hét	évig	igen	
eredményesen vezette a népdalkört. Köszönet az őt követő Molnár Miklósnak, és végül, de nem utolsó sorban Vatainé Facsar Verának, 
aki újabb lelket lehelt a kis csapatba a maga hallatlan ügyszeretetével és rátermettségével. Mindnyájuk áldozatos munkájának az ered-
ménye	az,	hogy	a	csoport	tízéves	jubileumát	ünnepelhetjük	itt	ma.”
„Köszönjük	a	Polgármester	úrnak	és	a	község	vezetőségének,	hogy	a	Tekeres	Hagyományőrző	és	Kulturális	Egyesületen	és	az	Ezeréves	
Tölgy	Egyesületen	keresztül	is	támogatja	a	népdalkört.”
                                 
                                                                            Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit, Pohly Szilvia
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Mikepércs XI. nyílt egyéni amatőr sakkversenye és VI. csapatversenye

Tizenegyedik alkalommal rendeztük meg hagyományos sakkversenyünket az Önkormányzat és a mikepércsi Tekeres 
Hagyományörző	 és	Kultúrális	Egyesület	 támogatásával.	 Ismét	 örömmel	 állapíthattuk	meg,	 hogy	 versenyünk	már	meghatározó	
sakkeseménnyé nőtte ki magát a megyében. Az idei versenyre 65 fő – az eddigi versenyek legmagasabb résztvevő száma -  érkezett 
20	településről.	A	határontúlról	két	településről	–	Érmihályfalva	és	Székelyhíd	-,	valamint	megyénken	kívül	Jász-Nagykun-Szol-
nok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is érkeztek versenyzők. A mezőny összetétele is változatos volt, asztalhoz ültek egykori 
NB-s versenyzők, jelenlegi és korábbi országos ill. megyei diákolimpiai bajnokok, megyei amatőr bajnokok és találkozhattunk 
a		mezőnyben	egykori	NB	I-es	labdarúgóval	is,	aki	“sportágat	váltott”.	Az	ünnepélyes	megnyitót	követően	32	táblán	kezdődtek	a	
küzdelmes, fordulatos partik, majd a verseny félidejénél egy finom ebéd elfogyasztását követően, melyet az Önkormányzat étkező- 
konyháján készítettek, folytatódtak a játszmák. A délutáni hajrá nem mindennapi izgalmakat hozott, a csapatverseny és az egyes ko-
rosztályok győztesei csak az utolsó partik eredményei után örülhettek – nem érdemtelenül. Köszönet az Önkormányzat, valamint 
a	Rácz	Gabriella	alpolgármester	asszony	vezette		Tekeres	Hagyományőrző	és	Kultúrális	Egyesület	támogatásáért.	
 
A helyezettek és különdíjasok: 

Egyéni verseny (56 fő):
	 Felnőttek:	 1.	Hercz	Richárd	(Hosszúpályi)		 														7,5	pont
   2. sr. Erdei Lajos (Nagyrábé)               7 pont
	 	 	 3.	Suhajda	Sándor	(Polgár)	 														7	pont

 Ifjúságiak (9 fő):
   1. Szántó Imre (Derecske)                 6,5 pont
   2. Demeter Dorina (Kisújszállás)     6  pont
	 	 	 3.	Hercz	Vendel	(Derecske)	 	 		5,5	pont
A		Vándorkupa	helyezettjei	(18	csapat):
1. Derecske     20 pont
2.	 Nagyrábé	 	 	 	 	 18,5	pont
3. Berettyóújfalu                   17 pont

Különdíjak:

A legeredményesebb helyi versenyző (Rácz Gabriella alpolgármester különdíja):
Solti Attila (Mikepércs)
 A legeredményesebb helyi ifjúsági versenyző: Kovács Ferenc (Mikepércs)
 A legeredményesebb női versenyző: Mile Kálmánné (Debrecen)
 A legeredményesebb lányversenyző: Demeter Dorina (Kisújszállás)
 A legfiatalabb versenyző: Gyöngy Lilla (Debrecen)
A	legidősebb	versenyző:	Kocsis	Imre	(Hajdúsámson)	
                                                                                               
                          Szilágyi Tibor- versenyvezető, Pohly Szilvia
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Mikepércsi sikerek

Újabb megmérettetés

A	Nemzeti	Művelődési	Intézet	Hajdú-Bihar	Megyei	irodája,	a	Debreceni	Művelődési	Központ	és	a	VOKE	
Egyetértés Művelődési Központ rendezésében október 9- én nyílt meg  117 képzőművész  alkotásából az 
idei	Hajdú-Bihar	Megyei	Őszi	Tárlat,	Debrecenben,	a	Belvárosi	Galériában.		A	kiállító	hivatásos	és	amatőr	
alkotók között, a Mikepércsen élő művészcsalád tagjainak - Nagy Ildikó Gabriella festőművész, B. Nagy 
Gabriella	művésztanár,	Nagy	Sándor	szobrász	és		Nagy	Péter		amatőr	fotográfus		-,	valamint	Solymosi	
Gábor festőművész és Tele Gábor  alkotó munkái is megtekinthetőek voltak.            

     
                                                                                                                                                                           
A Mikepércsi Hímzőkör bemutatkozása az Őszi értéknapon

2015.	október	13-án	a	Hungarikum	Bizottság	Debrecenben	tartotta		kihelyezett	ülését.	Az	Őszi	Értéknap	
keretében	a	Debreceni	és	a	Hajdú-Bihar	Megyei	Értéktár	elemei	közül	a	tárgyiasultak	kerültek	bemuta-
tásra.	A	Mikepércsi	Úri	Hímzés	szemet	gyönyörködtető	motívumai		a	Mikepércsi	Hímzőkör	tagjainak	
köszönhetően jelenhettek meg. A hímzőkör vezetője Kormányos Lászlóné viseletvarró, hímző népi 
iparművész.  
                                                                                                                                                                                   
Hajdúsági Ízek, Főzőcske az Őszidővel

A  Mikepércsi Őszidő Egyesület pályázatot  nyújtott be A mikepércsi idős emberekért címmel  a Nemzeti 
Együttműködési Alaphoz.  250.000 Ft-ot nyert az egyesület, melyből többek között a fenti rendezvényt is 
lebonyolították. Október 26-ára összehívták a környék baráti klubjait és a pályázat vállalásai szerint meg-
mutatták egymásnak a közvetlen környezetünk által kedvelt hagyományos ételek elkészítési módját. Sokat 
beszélgettek,	énekeltek.	S	hogy	kik	voltak	ennek	résztvevői?	Sáránd,	Hosszúpályi,	Derecske	és	Mikepércs	
klubjai,	a	helyi	Hímzőkörösök.	Segített	Mikepércs	Község	Önkormányzata,	több	képviselő	is,	melyet	ezú-
ton is szeretne megköszönni az egyesület.
                                                                        
Őszidősök elismerése

A	Mikepércsi	Őszidő	Egyesület	két	tagját,	Gali	Lajosné	Katikát	és	férjét	Gali	Lajost	a	Hajdú-Bihar	Megyei	
Nyugdíjas	Szövetség	elismerő	oklevéllel	és	kupával	tüntette	ki	a	napokban.	Áldozatos	munkájukkal,	meg-
bízható,	fáradhatatlan	segítőkészségükkel	nagy	részt	vállalnak	magukra	az	egyesület	munkájából.	Hálás	
köszönet érte!                                                                                                                                                              

Pohly Szilvia

A Mikepércsi Őszidő Egyesület Egerben aranyat ért!

Egyesületünk	színjátszó	körét	az	a	megtiszteltetés	érte,	hogy	Hajdú-Bihar	megyéből	mi	képvisel-
hettük	a	megye	színjátszóit	az	Országos	Színjátszó	Találkozón,	Egerben.	Jutott	idő	a	város	köz-
pontjában lévő nevezetességek megtekintésére is. Nagy izgalommal léptek színpadra a mieink is. 
Néhány	perc	után	látszott,	hogy	a	közönség	„veszi	a	lapot”,	s	az	izgalom	alábbhagyott.	A	befejező	
nótákon már az egész terem tapsolt. A darabunk címe: A csodát kérő asszonyok esete.  Színpadra 

alkalmazta	és	rendezte:	Gali	Lajosné,	Katika,	ő	volt	a	mesélő	is.	Játszottak:	Berki	Gézáné,	Ílyés	Imréné,Tahóczki	Sándorné,	Gali	
Lajosné,	Gali	Lajos,	Rácz	Jánosné,	Rácz	János,	Hajnal	Zsoltné,	Gali	Lajos,	Kelemen	Sándorné,	Gyöngyösi	Lajosné.	A	zsűri	ér-
tékelése alapján kis csapatunk arany minősítéssel térhetett haza. Nagy derültséget keltett a Gali Lajos és felesége, Katika előadása a 
vőről	és	az	anyósról.	Csodálattal	hallgatták	Rácz	Jánosné	gyönyörűen	zengő	Magyarország	című	dalát.	A	siketnéma	jelbeszéddel,	
általam		előadott	Máté	Péter	szám	pedig	az	újdonság	varázsával	hatott.	
Mindet	összegezve	nagyon	jól	éreztük	magunkat,	sikeres	két	nap	volt.	Köszönjük	a	Hajdú-	Bihar	Megyei	Nyugdíjas	Szövetség	
vezetőinek, hogy bíztak bennünk és képviselhettük a megyét. Mikepércs  Község  Önkormányzatának pedig a segítő támogatást 
köszönjük!                                                                                                                                                   

Veszelovszkiné Albert Erzsébet  
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Könyvtár

Könyvtárunkba új könyvek érkeztek. Az elhasználódott kötelező olvasmányainkat új 
példányokra cseréltük. Számos ifjúsági könyv érkezett a tinédzserek számára, köztük 
több sorozat is megtalálható. Az óvodások, bölcsődések számára új mesés és mondókás 
könyveket,	a	7-8	éves	kisdiákok	részére	kedves	rövid	állattörténeteket	ajánlunk.
2015.	11.	25-én	újabb	csereletéti	állomány	érkezett	a	Méliusz	Juhász	Péter	Könyvtárból.	
A letéti állomány és az új könyveink tételes listája megtekinthető a Könyvtár honlapján az 
újdonságaink menüpont alatt.

Felhívás!
2016.01.04-től	minden	beiratkozó	kérheti	személyes	felhasználó	nevét	és	jelszavát	az	elektronikus	
katalógusunk használatához. A katalógusban jelenleg is lehet kereséseket végrehajtani az alábbi 
OPAC	felületen:	http://hunteka.asp.hunteka.hu/mikepercs			A	személyes	jelszóval	lehetőség	lesz	
hosszabbításokat és előjegyzéseket kérni, üzeneteket küldeni.

A	Wass	Albert	Közösségi	Ház	és	Könyvtár	(4271	Mikepércs,	Óvoda	u.	4.	sz.,
konyvtar@mikepercs.hu) nyitva tartása:
Hétfő:	7.30-17.00
Kedd: 7.30-16.00
Szerda:	7.30-18.00
Csütörtök:	7.30-16.00
Péntek:	7.30-14.00
Szombat:	11.00-14.00
Ebédidő: 12.00-12.30 (kivéve  szombat)
2015. december 22-től zárva leszünk. Nyitás 2016. 01. 04-én.
                                                                                                                                 Kovácsné Diós Emese

„Mikepércsi Nyár 2015”

Október 29-től november 27-ig fotókiállítással idéztük fel a nyár,  a nyári fesztivál hangulatát, legjobb pillanatait közösségi 
házunkban.	A	képeket	Benéné	Kiss	Andrea	és	Cziberéné	Kovács	Ingrid	készítette.

Falunapi támogatások 2015

Nyírber Kft.   30.000 Ft
Közmű Generál Kft. 200.000 Ft
Aqua Generál Kft.  100.000 Ft
HIR-KER	Kft.		 200.000 Ft
id. Fekete László   30.000 Ft
ifj. Fekete László   20.000 Ft
Károlyi	Sándor	és	Károlyi	Ágnes   10.000 Ft
Tóth Lajos    10.000 Ft
Kovács Gyula   20.000 Ft
Csengeri	Lajos			     5.000 Ft
Gombos Imréné        5.000 Ft
Szűcs Imre        50.000 Ft

Támogatásaikat köszöni
Mikepércs Község Önkormányzata!
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Petőfi	u.	67.	(a	Posta	mellett),	Tel.:	06-52/803-188,	iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva:	Hétfő-Péntek:	8.00-18.00,	Szombat:	8.00-11.00

A szabadtéri kondipark nyitva tartása 
munkanapokon: 7.00-18.00, munkaszüneti napokon: 8.00-18.00.

Klubfoglalkozások:
Nyugdíjas Klub: hétfőnként 14.00 órától; 
Hímzőkör: szerdánként 14.00-16.00 óráig
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00  órától

További programok:
Fogadóóra: falugazdász 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. 

December 15-én 10.00-tól CSIRI-BIRI Babatornára várjuk a babákat és a 
mamákat.	 A	 40	 perces	 mozgásfejlesztő	 tornára	 olyan	 1-3	 év	 közötti	 gyerekeket	
várunk, akik szívesen fedezik fel a kúszás, mászás, pörgés, forgás, vagyis a térben 
való mozgás örömét. A mozgások végrehajtásához speciális tornaszereket, irányított 
játékos gyakorlatokat, valamint sok-sok dalt és mondókát alkalmazunk.
Egy	alkalom	díja:	250	Ft/család	(4	főig)
Sok szeretettel várunk mindenkit!
TÁMOGATÓNK:	 MIKEPÉRCS	 KÖZSÉG	 ÖNKORMÁNYZATA	 ALKAL-
MANKÉNT,	CSALÁDONKÉNT	500	FT-TAL	TÁMOGAT	MINDEN	GYERMEKET.

Citera oktatás 7-14 éves korú gyerekeknek szombatonként 10.00-11.00-ig a Wass 
Albert Közösségi Házban! Szeretettel várok minden muzsikálni vágyót! (500Ft/
óra) Vatainé Facsar Veronika, zenetanár

Kézműves foglalkozások:
Kéthetente szombatonként: 10.00-12.00 óráig ingyenes kézműves foglalkozást tartunk 
általános	iskolás	gyermekek	részére	Szabó	Józsefné	Hutkai	Gréta		népi	játszóház	vezető	
irányításával. A következő foglalkozások: december 19-én  gyertyamártás, január 9-én 
diójátékok készítése.

Kedves Gyerekek!
Kellő számú jelentkező esetén sakk- szakkör beindítását tervezzük.  Bővebb információ és 
jelentkezés	személyesen	a	közösségi	házban,	vagy	telefonon	a	06-52/803-	188-as	számon.

Nagy Ildikó Gabriella képzőművészeti alkotó és felvételi előkészítőt tart 8.	osz-
tályosoknak és középiskolásoknak. A szakkör keretében különböző festési, képkészí-
tési (selyemfestés, olaj, akril, pasztel) technikákat sajátíthatnak el az érdeklődők. 
A részvétel önköltséges, 1500 Ft/ alkalom/ fő, saját eszközökkel. További infor-
máció	bemutató	órák	keretében	kérhető	minden	pénteken	16.00-tól	18.00	óráig.	A	
képzőművészeti	kör	csak	3-4	jelentkező	esetén	indul.

Adventi kiállítás a  Kató Iskola nagytermében
Kiállítás a mikepércsi amatőr és hivatásos művészek, alkotókörök ez évi munkáiból.
A kiállítás megtekinthető 2015. december 23-ig munknapokon 9.00-17.00 óráig, 
17.00-18.00	óráig	telefonos	egyeztetés	után.	Tel.:	52/803-188
2016.	január	4-	től	január	8-ig,	munkanapokon	a	fenti	nyitvatartás	szerint.
Várunk minden kedves érdeklődőt! 
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December 18-án  16.00- 19.00 Adventi Vásár a Főtéren
Kézműves, gasztronómiai- és iparművészeti termékekkel várja az Adventi Vásár a 
látogatókat!

WASS ALBERT KULTÚRHÁZ
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELŐADÁSÁBAN
A	karácsonyt,	amely	a	kereszténység	egyik	legnagyobb	ünnepe,	Jézus	születésének	napja,	
iskolánkban	december	18-án	 fogjuk	megünnepelni.	 	Műsorunk	három	részből	 tevődik	
össze.	Központi	részében	-	ahogy	minden	tanévben	-	a	4.	évfolyam	tanulói	kápráztatnak	
majd el minket megható előadásukkal, melyet diákjaink két vidám angol nyelvű produk-
ciója fog közre. A műsort 9.30 órakor elsőként az alsó tagozatosok, majd 11.00 órakor a 
felsősök tekinthetik meg. A már hagyománnyá vált Kedvesség-díj kiosztására is ekkor 
kerül	majd	sor.		A	„Csillagszóró	Karácsonyest”	c.	előadásunk	17.00	órakor	kezdődik	a	Wass	
Albert Kultúrházban, melyre iskolánk nagy szeretettel várja a szereplők szüleit és minden 
érdeklődőt. 
Miért is bővült angol nyelvű produkcióval műsorunk? Mivel iskolánk profiljává vált az 
emelt szintű angol nyelvoktatás, úgy gondoltuk, ez egy jó alkalom, hogy bepillantást kap-
janak a szülők egy-egy vidám, verses- dalos- táncos produkció révén az iskolánkban folyó 
angol nyelv oktatásába. Reméljük, ezzel is tovább emelhetjük az est fényét. A nyelvoktatás 
fontos részét képezi, hogy a tanult nyelv kultúrájával, szokásaikkal is megismertessük diák-
jainkat, s ez kiváló alkalom, hogy bepillantást nyerjenek, hogyan készülődnek és ünneplik 
az angolszász kultúrákban a karácsonyt, ezt a szent ünnepet. A műsorban közel 110 tan-
ulónk fog szerepelni. 
Jöjjenek,	töltsünk	el	együtt	egy	meghitt	estét!
„Legyen	ma	templom	minden	ember	szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén,
Legyen	imádság	minden	gondolat.”
/Móra László/                                                                                   Gálné Almási Beáta

Olvasási lehetőség a Teleházban
A könyvtári nyitvatartási időn túl is van lehetőségük olvasásra, könyvek, folyóiratok 
böngészésére a Wass Albert Közösségi Házban (Petőfi u. 67. sz. alatt) egészen este 18 
óráig:	Hajdú-Bihari	Napló,	Magyar	Hírlap,	Magyar	Nemzet,	Heti	Válasz,	HVG,	Nők	Lap-
ja, Magyar Konyha.  A könyvtár nyolc témacsoportban 15-15 könyvet helyez el nálunk 
letéti állományként. Ezek a könyvek kizárólag a helyben olvasást szolgálják. Kölcsönözni 
csak a könyvtárba való visszaérkezésükkor lehet, de előjegyzés felvehető rájuk, mind a 
Közösségi	Házban,	mind	a	Könyvtárban.	A	nyolc	témacsoport	a	következő:	Hobbi-ház-
tartás, 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! 

A Mindenki Karácsonyfáját ebben az évben Katonáné Berkes Anikó és családja 
ajánlotta fel, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni!

Kedves	Mikepércsi	Polgárok!
A	Wass	Albert	Közösségi	ház	és	Könyvtár	december	23-tól–2016.	január	4-ig	zárva	
tart. Ügyeleti nyitva tartás december 30-án 9.00-12.00-ig.

MINDEN KEDVES ÜGYFELÜNKNEK, SZAKKÖRI ÉS KLUBTAGUNKNAK 
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG 
ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

KÖZÖSSÉGI HÁZ /PROGRAMAJÁNLÓ
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KERES - KÍNÁL
ŐSZI-TÉLI AKCIÓ
Vighné Albert Tünde

okleveles sminkes
Szolgáltatásaim:

- natúr smink 1200Ft
- nappali smink 1200Ft

- alkalmi smink
ajándék műszempillával 2500Ft
-	menyasszonyi	smink	4500Ft

- próbasmink 2000 Ft
-	TABLÓ	fotóhoz	smink	1

500 Ft (5 fő felett)
Kozmetikai szolgáltatásaim:

szemöldökszedés 500 Ft
szemöldökfestés	400	Ft

szemöldökgyantázás	400	Ft
szempillafestés	400	Ft
bajuszgyantázás	400	Ft

kargyanta	könyökig	800	Ft
kargyanta teljes 1300 Ft

hónalj gyanta 500 Ft
lábgyanta térdig 1000 Ft
lábgyanta teljes 2000 Ft

Házhoz	is	megyek!
Bejelentkezés: 30/366-2509
www.profismink2014.hu

facebook: Vighné Albert Tünde 
Sminkes

3 D műszempilla WONDER 
LASHES szálankéti tartós szem-

pilla építés. 
  Vighné Albert Tünde 

Sminkes és szempilla építő. 
Akció 6500 Ft + ajándék szemöldök-
formázás-festés	 Töltés.	 3500-4000	 Ft	

illetve gyermek 
arcfestés és csillám tetoválás 
Bejelentkezés: 30/366-2509

Vígh Gyula 
regisztrált villanyszerelő

- Napelem telepítés
- Épületek villamosítása

- Erősáramú hálózatok építése
- Elektromos bővítések

- Vezeték csere (alut-rézre)
- Új bekötések telepítése

- E. - on ügyintézés
- Kaputelefon szerelés

- Központi porszívó kiépítése
-	Hiba	javítás	éjjel-nappal.

Tel.	:	30/609-6345,	
20/347-7002

Építési telek eladó a sportpálya
	mögött,	új	osztáson	Újhelyi	János	u.	21	

sz.	alatt	839	nm. 
Irányár:	 4	 M	 Ft.	 Érd:	 30/366-2509,	

30/609-6345

4db	megkímélt	állapotban	lévő	lam-
part gázkonvektor tartozékokkal 

együtt eladó. 
Irányár: 20 000 Ft /db. 

Érdeklődni:		30/200	–2811

Háztartási	 és	 ipari	 varrógépek	 javí-
tása	garanciával	4000	Ft-tól.

Szervizelt táskavarrógépek eladók. 
Érd.: Dandé István, 

Mp.	Dózsa	György		u.	18	sz.
Tel.	52/387-384,	20/929-2710

Energiatanúsítvány kiállítása
 mikepércsi szakembertől
 rövid határidőre, olcsón!

Tel.	30/429-9064
Kedves Fiatalok és Tanulni 

vágyók! 
Középszintű biológia érettségire 
való felkészítést vagy korrepetálást 
vállalok. Idén érettségiztem emelt 
szinten, így a középszintű anyag 
pontos és helyes leadásával, olcsób-
ban, mint egy magántanár és nem 
iskolai hangulatban várok minden 

jelentkezőt.
Kovács Károly Tel.: 30/250-3775

Veszelovszi Edit okleveles 
gyógymasszőr vagyok több éves 
tapasztalattal. Továbbra is várom 
régi és új vendégeimet megújult 
környezetben	 	 a	 Petőfi	 u.	 29.	 sz.	
alatt (szükség szerint házhoz is 
megyek) Korrekt áron vállalok: 
hát, láb, talp, arc, mézes és teljes 
testes gyógymasszást. Kortól 
függetlenül bárki jöhet, aki 
szeretne kikapcsolódni, felfrissülni és 
szeretné egészségesebbé tenni az éle-

tét.	IDŐPONTEGYEZTETÉS:	
70/332-8803

Mikepércsen, Vénszőlőskertben 
2712 m2 zárt kert eladó.

 Érd.: 70/619-2223

Hidegtál	rendelés	Mikepércsen!
(Más településre is, 
akár kiszállítással!)

Hidegtálak,	 saláták,	 szendvicsek	
igény szerint készítését vállalom ren-
dezvényekre, családi programokra, 

egyéb eseményekre
több évtizedes szakmai tapasztalattal. 

Hívjon	bátran:	20/579-5727

Hőszigetelt	 bontott	 fa	 ablakok	 180	 X	
150	-es,	jó	állapotban	eladó.	Irányár:	40	

000	Ft						Tel:	30/200	–	28	11

ELADÓ:	 1	 db	 szőlőprés,	 1	 db	
szőlődaráló, 1 db 120 l-es hordó 
(műanyag), 3 db 20 l-es műanyag 
kanna, akác tűzifa kb. 5 – 6 q, 1 db 
elektromos	fűnyíró	900W-os,	üzem-
képes, 1 db kézikocsi, 2 db bőrönd, 1 

db rádió. 
Érdeklődni	telefonon:	52/398–392

ANYUKÁK,	KISMAMÁK	
FIGYELEM!

Új és használt női, férfi és gyerekruhák, 
cipők, kabátok, használt gyerekjátékok, 
babaetetőszék, 2 db fotel, 2 db szőnyeg 
és még sok más kapható a Dózsa 
György u. 3 sz alatti Garázs Vásár 

boltomban.

HAJVÁGÁST	 vállalok.	 Házhoz	
megyek! 30/727-1721

Mikepércs	Jókai	u.	20/b	
alatti	HÁZ	ELADÓ.	

Érdeklődni: Mikepércs, Erdő u. 35. 
Tel.:	30/846-1060

ELADÓ	2	db	16	tagos	lemezradiátor.	
Tel.:	70/563–4422

Mikepércsen jó minőségű fekete 
szántóföld	4,4	Ha,	128	AK	értékben	

eladó. Érd.: 70/619-2223

ELADÓ:	tok	nélküli	műanyag		abla-
kok és ajtólapok, összecsukható hálós 
műanyag járóka, fotelek, székek, 
heverők, közép- és futó szőnyegek, 
boroshordó, káposztás dézsa, cserép-

kályha.	Érd.:	52/398	–	425	vagy	
30/3645-244

ELADÓ:	 110	 cm	műfenyő	 1000	 Ft,	
biztonsági gyermekülés gépkocsiba 
2500 Ft, automata mosógép motor 
új	 4500	 Ft,	 TV,	 55	 cm,	 kitűnő	 kép-
pel 5000 Ft, férfi nagyméretű bélelt 
dzseki	 1200	Ft,	 futószőnyeg	400X70	

cm, 2500 Ft. 
Érdeklődni: Mester u. 9.

Tel.:	70/944	–	2463
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DOHÁNYBOLT
Petőfi	u.	66. 

AKCIÓK DECEMBER 14-TŐL 28-IG: 
Pepsi	cola	2,5	l			339	Ft,	

Félédes vörösbor 2 l-es   599 Ft, 
Kőbányai sör, dobozos 0,5l   159 Ft,

 Törley pezsgő 0,75 l   919 Ft, 
Pepsi	0,3l				119	Ft,

 Energiaital 75 Ft-tól. 

Ezen kívül dohány termékek bő választékával 
várom kedves vásárlóimat! 

Nyitva tartás: 
hétfőtől-szombatig: 06.00-20.00

vasárnap:	06.00-18.00
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Hirdetés:
A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését: féloldal terjedelemben: 5.000 Ft, negyedoldal terjedelemben: 3.000 Ft, 

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

(Petőfi	u.	67.,	Posta	mellett)	A	Mikepércsi	Tükör	szándékolt	tartalmával	ellentétes,	rágalmazó	jellegű,	provokatív	vagy	sértő	tartalmú,		illetve	sértő	
tartalomra felhívó hirdetések megjelentetését a lap kiadásáért felelős személy megtagadhatja. Lapzárta: 2015. december 22.

CIVIS	GYORSSZERVÍZ
Fűtési rendszerek felülvizsgálata.

( g á z k a z á n o k - k o n v e k t o r o k , 
gáztűzhelyek javítása, hibák elhárítása)
– villanyszerelési munkák
– hűtőgépek javítása akár 
helyszínen	 is	 és	 „minden,	 ami	 el-

romolhat”	precíz	javítás.
Érd.: 30/551-9767

KIRAKODÓ	VÁSÁR!
Dec. 06 -tól dec. 23-ig de. 10 órától 
a	 Jókai	 u.	 30	 sz.	 alatt.	 (Gerendás	
kocsmától	a	második	ház)	Használt,	
de jó állapotban lévő ruhák, cipők, 
papucsok, csizmák, gumicsizmák, 
háztartási kisgépek, rádiók, kony-
hai eszközök, dísz- és ajándék-
tárgyak, parfümök, függönyök, 
ágyneműk és egyéb kiegészítők, 
karácsonyi díszek, égők vására lesz. 
Egyes darabok 100 Ft/ db áron 
kaphatók.	Érdeklődni:	52/398–501

Erdélyben készült női és férfi 
irhabunda, valamint női és férfi 
fekete bőrkabát nagyon kedvezmé-
nyesen eladó. Ugyanitt gázpalackok 

költözés miatt eladók. 
Érd.:	70/621–5859

Termelői méz kapható

Akácméz	2400	Ft/	kg
1400	Ft/	0,5	kg

Propoliszos	akácméz	2400	Ft/	kg
Hársméz	2000	Ft/	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
Propoliszos	csepp	1200	Ft/30	ml

2000 Ft/50 ml
folyamatosan kapható!

Tóth Méhészet
Mikepércs, Orosz István utca 9.
(Coop-al	szemben	a	zugban)
Tel:30/336-4828,	30/329-75-27

Rekamé	8000	Ft
és modern színes TV 51 cm 10000 
Ft ért eladó! ugyanitt házi vörösbor 
(otteló szőlőből) kapható! Mikepércs 

Szabadság u. 5/a

Eladó: 2 db heverő, 3+2+1–es 
ülőgarnitúra,	1	db	JVC	színes	TV,	

1	db	4	fiókos	komód,	2	db	fonott	boros	
demizson 20-25 l-es, 1 db olajradiátor.
Érd.:	30/263-9444	d.u.	17	óra	után
Szalai	Ferencné	4271	Mikepércs,	

Debreceni út 32.

ELADÓ:	 2	 db	 heverő,	 3+2+1	 ülő	
garnitúra,	1db	JVC		színes	Ttv,	1	db	
4	 fiókos	 komód,	 1	 db	 olajradiátor.	

Érdeklődni:	30/263	–	9444

Őstermelőtől karácsonyfa a készlet 
erejéig kapható. 

Érd.:	Jókai	u.	3.	20/418-8868

Vállalok kisebb és nagyobb 
munkákat! Rotációzás, fűnyírás, 
kaszálás, elhanyagolt kertek rend-
betétele. Útban lévő fa kivágása, 
gallyazása, tűzifa kuglizása. Romos 
épületek javítása, helyreállítása. 
Ereszcsatorna takarítás. Tető-, ké-
mény-, homlokzatjavítás. Kerítések 
építése, javítása, bontása, festése. 
Járdák,	térkövek	takarítása,	javítása.	
Hidroforr	és	vízakna	készítése,	házi	
vízmű telepítése. Duguláselhárí-
tás. Szerszámok rendbetétele (ny-
elek készítése, nyélbehúzás, élezés, 
kasza-, kapa kalapálás, stb.). Lomta-
lanítás azonnal, illetve előjegyzéssel, 

szolid árakon!
Érd.:	30/624-4261

Szeretettel várom meglévő és új ven-
dégeimet a SeVi szépségszalonban. 
Szolgáltatásaim: manikűr, pedikűr, 
tartós géllakkozás és műköröm építés. 
Időpont egyeztetés előzetes bejelent-

kezès	alapján.	Tel.:	30/901-2830
Rádai Andrea

Vénszőlőskertben
(3. düllő) közel 2000 m2 

terület eladó.
Érd.: 20/916-3922

Hűtőgépek	javítása,	adás-vétel.
Érd.:	06-20/964-8222,	52/398-405



Mikepércsi Tükör
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BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN 
MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!


