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Eljött az év utolsó hónapja, elkészült a Mikepércsi Tükör decemberi lapszáma, 
mely reményeink szerint méltó módon zárja a 2016-os évet.

Az ünnepi készülődés eredményeként ugyan karácsonyi díszbe öltözött a Főterünk, a 
középületeink, a folyamatos programok segítségével ünnepi hangulatban telnek a nap-
jaink, ennek ellenére Önkormányzatunknál nem csökkent a munka, hiszen a Start-
munka mintaprogram ezekben a napokban is csúcsra jár, láthatják ezt azok is, akik a 
Petőfi utcán közlekednek, de részletes beszámolót találhatnak erről a cikkeink között 
is. A 2016-os végrehajtás még be sem fejeződött, de már zajlik a jövő évi közmunka 
program pályázati anyagának előkészítése, melynek részleteiről a Belügyminisztériumi 
tárgyalásokat követően, később adunk tájékoztatást. 

Dr. Vitányi István, településünk országgyűlési képviselője összefoglalta számunkra a 
fontosabb, béreket, vállalkozásokat érintő, jövő évi változásokat, a Kormány törekvé-
seit.

Hagyományainkhoz hűen ebben az évben is juttatunk el adományokat a rászoruló 
családoknak, tűzifa és élelmiszer formájában. Az önkormányzati karácsonyi csoma-
got természetesen minden mikepércsi családhoz eljuttatják képviselőink, melynek 
részleteiről is olvashatnak lapunkban.

Beszámolunk a tanulókat, fiatalokat érintő tanulmányi támogatás sikerességéről is, 
és megosztunk egy örömteli hírt arról, hogy Kassai Gabriella doktornő visszavonu-
lását követően sem marad gyerekorvos nélkül a településünk, hiszen Kurucz Krisz-
tina doktornő sikeresen pályázott hozzánk. 

Két fontos, minden itt élő polgárt érintő témával is foglalkozik újságunk, az egyik az 
ivóvíz kimaradásokról szóló lakossági tájékoztatások mikéntje, a másik pedig a fűtési 
szezon időszakában érzékelhető levegő szennyezettség csökkentésével kapcsolatos ön-
kormányzati felhívás közzététele.

Az önkormányzati hírek mellett természetesen most is olvashatnak összefoglalókat az 
intézményeink elmúlt hónapjaiban történt eseményekről, a mikulás ünnepségekről 
és a karácsonyi előkészületekről, programokról, kitekintéssel a januárban várható 
eseményekre is. Nagyszabású, a mikepércsi diákságot aktívan bevonó módon em-
lékeztünk 1956-ra, mely ünnepségsorozatról is részletes beszámolót készítettünk.

A  mikepércsi alkotók és alkotó köreink év végén, az immár hagyománnyá vált Ad-
venti Kiállításon mutathatják meg alkotásaikat a nagyközönség előtt. Civil szerveze-
teink közül van amelyik adományozással, mások ünnepléssel zárják az évet. 20 éves 
évfordulóját ünnepelte az Őszidő, melynek alkalmából fényképes összeállítással 
készültünk. 

Véget ért a 2016-os év, mely hazánk életében sok izgalmat, megoldandó problémát 
tartogatott. Ezekre helyi szinten is reagálnunk kellett, ugyanakkor ebben az évben is 
folytatódott az építkezés, településünk fejlesztése, melynek célja egy élhetőbb Mike-
pércs megteremtése, az itt élők életminőségének javítása. Törekvéseink megvalósí-
tásában nagyon sokan vettek részt, kitartó munkájukat ezúton is köszönöm, és kívá-
nok az Önkormányzat nevében minden kedves Olvasónknak, minden Mikepércsi 
Polgárnak áldott karácsonyt és sikeres új évet szeretetben, egészségben!

Tímár Zoltán
polgármester
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2016. október 23.
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő ünnepi beszéde (részlet)

(…) Október 23-a a XX. század magyar hőseinek állít emléket. Azok bátorságának, akik hit-
tek a nemzet egységében, egy igazságosabb világban, a szabadság megtörhetetlenségében. 
Akik hitték és hirdették, hogy a nemzet, az ország csillaga csak akkor emelkedik fel újra, ha 
leveti a hátáról azokat, akik a magyar népre erőltetnék ideológiai elképzeléseiket, és uralmuk 
fenntartása érdekében minden aggály nélkül feláldozták polgárok százainak és ezreinek 
életét, a nemzet jólétét, függetlenségét és biztonságát. Azokra, akik ebben a küzdelmükben 
magukra maradtak, akiket a nagyra becsült nyugat nem mentett meg a kelet felől érkező 
offenzívától.
(…) Az 1956-os forradalom történelmünk azon ritka pillanatai közé tartozott, amikor szinte 
az egész ország egy emberként lépett fel egy közös ügy érdekében. A közös ügy a sztálini 
típusú diktatúra elsöprése és a szovjet megszálló csapatok kivonása volt.
1956 októberének utolsó napjaiban e két célért küzdött mindenki – ki szóval, ki fegyverrel. 
Mégis, a forradalom kirobbantóinak és résztvevőinek egészen különböző elképzelései voltak 
a jövőre nézve. (…) Két dologban azonban mindenki egyetértett: véget kell vetni az idegen 
ideológián nyugvó, a nemzeti sajátosságokat és eredményeket semmibe vevő diktatúrának 

és az idegen megszállásnak. Ezért vállalt miniszterelnökséget Nagy Imre és miniszteri tárcát sok kiváló ember, ezért fogtak fegyvert a 
„pesti srácok” a Corvin-közben, a Széna téren, valamint Budapest és az ország számos más pontján.
12 dicsőséges nap adatott akkor nekik. Viszont örökre meghatározták saját közösségük és az ország életén túl a világ folyamatait, tör-
ténéseit is. Igazolták, bizonyították, hogy egy ekkora ország is képes kiállni saját érdekeiért, sőt ha kell, megállítani veszedelmet hozó 
eszméket és hordákat, melyek az európai és keresztény értékeket, kultúrákat is megkérdőjelezik. 
(…)  „Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy megmutassa a világnak a szabadsághoz és igazsághoz való ragaszkodását. Most a 
világ hatalmain van a sor, hogy megmutassák az Egyesült Nemzetek alapokmányában foglalt elvek erejét és a világ szabadságszerető 
népeinek erejét. Kérem a nagyhatalmak és az Egyesült Nemzetek bölcs és bátor döntését leigázott nemzetem szabadsága érdekében.” 
Így hangzanak Bibó István államminiszter, a Nagy Imre-kormány utolsó helyén maradt tagja november 4-i kiáltványának sorai. Bibó 
egyetlen mondatban összefoglalta évezredes történelmünket, és már látta, hogy szűk kéthétnyi bizakodás után ismét azok hagynak 
cserben, akik azelőtt biztattak, és akik számára ismét nagy szolgálatot tehettünk volna. De 1848-ban, 1956-ban és a rendszerváltáskor is 
hittük, hogy mi, magyarok meg tudunk állni a magunk lábán, és képesek vagyunk egy polgári demokráciát felépíteni. És akárhányszor 
eltűrtük és hagytuk az igaztalan pofonokat, mindannyiszor felálltunk és baráti kezet nyújtottunk. Mert erre köteleznek hagyományaink 
és elődeink cselekedetei.
Az elnyomók gyakran hitték azt, hogy bármit meg lehet tenni az emberekkel, bármit meg lehet tenni egy nemzettel. A kommunisták 
azt hitték, hogy egy nemzet múltját végképp el lehet törölni. Azt hitték, hogy egy nemzet – kényszer hatására – feladja szabadságát, 
önrendelkezését, kultúráját, határait, történelmét és hitét. Azt hitték, hogy egy homályos ideológia pótolhat szabadságot, közösséget és 
hagyományt. De a magyar nemzet ezer év alatt megtanulta, hogy a szabadságért, a hazáért harcolni kell a csatamezőn és a barikádokon, 
és tenni kell a békés hétköznapokban is. Mi magyarok ezt megtanultuk és emiatt lehetünk itt még ma is, Európa szívében, az ezeréves 
Magyar Államban. Ez pedig nagyban hozzájárult ahhoz, hogy még itt lehet a keresztény gyökerekkel rendelkező Európa is. Az az Euró-
pa, amely ugyan e gyökereket feladni látszik, amely minket mindenáron demokráciára akar nevelni, akinek a szócsöveiként magukat 
demokratikus oldalnak nevezők ugyanarra törekszenek, mint a november 4-én új demokratikus kormányt alakító moszkoviták. Mi 
viszont nem tehetünk mást, mint az elmúlt másfél évezredben. Megvédjük kultúránkat, határainkat, polgárainkat. Nemzetünk múltját 
és gyermekink jövőjét. Ehhez pedig szintén 1956 ad nekünk példát. Mi magyarok 56 óta tudjuk, hogy nemcsak az idegen megszállók 
és a gyilkosok okozhatják egy nemzet vesztét, hanem a tehetetlenek és az alkalmatlanok is, akik saját gyengeségük miatt képesek voltak 
eladni a saját nemzetük szabadságát. Főként pedig azok, akik a saját hatalmi törekvéseik érdekében saját közösségüket is hajlandók és 
képesek félrevezetni, még akkor is, ha végromlásba taszítják ezáltal a nemzetet, önként és utasításra. Ne legyenek kétségeink, ők ma is 
köztünk vannak. Ahogyan Örkény István is lejegyezte a rákosista magyar sajtóról: „A rádió hosszú évekig a hazugság szerszáma volt. 
Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon.” Ez a felismerés pedig azóta is visszacsen-
gett már, demokratikusnak hitt, sőt magát egyedüli demokrataként hirdető, de a nemzet egységére és szabadságára bármikor rárontani 
kész erők vezetője esetén is.
Ezek a hivalkodó demokraták azok, akik nem riadnak vissza párhuzamba állítani az ‘56 után, a megtorlásoktól nyugatra menekülő for-
radalmárokat, vagy éppen 1849 emigránsait a jelenkori, uszított és megtévesztett népvándorlással. Hány 48-ast vagy 56-ost ismerünk, 
akik csapatokba verődve riogatták a befogadó országok asszonyait és lányait. Akik nem fogadták el az ellátást a gyűjtőtáborokban, ahol 
sok esetben hónapokat, sőt éveket töltöttek el. Akik tiltakoztak az őket befogadó ország szabályai, szokásai ellen. Akik követelőztek, és 
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amit kaptak, azzal elégedetlenek voltak. Akik nem tették hozzá saját tudásukat, erejüket új hazájuk gyarapításához, hogy aztán – amikor 
arra lehetőség nyílt – visszaadjanak valamit anyaországuknak. Ilyenről nem hallottunk. Hallottunk viszont az olaszok oldalán tovább har-
coló 48-as magyar légióról. Hallottunk a jól képzett magyar műszaki értelmiségről, orvosról, mesteremberről, vagy a később Oscar-díjas 
operatőrről, világkupagyőztes sportolóról, Nobel-díjas tudósról.
Nincs rosszabb és különb nép a földön. A teremtés parancsa szerint mind egyenlő esélyekkel indulunk. De a család, ezáltal pedig a haza 
védelme mindenek előtt való kötelesség, a kötelesség elvégzésének pedig senki sem szabhat gátat. Mi sem engedhetjük meg, hogy a több 
millió magyar által néhány héttel ezelőtt felemelt hangot bárki is elnémíthassa. Hisz szabadságharcosaink, honvédő katonáink sem for-
dultak vissza a szuronyokat látva, hanem hazájukért, utódaikért megindultak előre. Ne feledjük: egyszer a mi jelenünk is múlttá válik, 
így sohasem tudhatjuk, hogy melyik pillanatban leszünk valamilyen sorsfordító pillanat szereplői. Hogy tetteinken múlik: közös és egyé-
ni jelenünk múlttá nemesedik, vagy éppen a múlt homályába vész. Amit pedig külön hangsúlyoznunk kell: ahhoz, hogy gyermekeink, 
unokáink számára mindannyian a hétköznapok hőseivé válhassunk, soha ne kelljen fegyvert fognunk. A világ nemzeteinek a második 
világégést követő összefogása sokáig garantálta is ezt. Hát mondjuk el ezeknek a nemzeteknek minél hangosabban és érthetőbben: most is 
csak ezt szeretnénk.

Számos gondolkodó fejtegette már a háború és a béke körülményeit. Én abban hiszek, hogy ki-ki a maga otthonában, közösségében tegye 
azt, ami neki rendeltetett. Wass Albert szavaival élve:
„Az Úristen tudja, mit csinál, kit hova tesz. Ha mindenki ott maradna, ahova való, az emberek nem esnének minduntalan egymás útjába, 
s békesség lenne mindenütt.”
Ettől függetlenül mégis előfordul, hogy a kényszer, az üldöztetés elszólít, vagy eltaszít a szülőföldről. De nem mindegy, hogy ezt a kivetett-
séget hogyan viseljük, és a minket befogadók felé hogyan fordulunk.  (…)

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”

Kiállításmegnyitó
2016. szeptember 28-án kiállításmegnyitóval kezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc  60-ik évfordulójára rendezett, egy hó-
napon át tartó  rendezvénysorozat. A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság 
támogatta. Az ,,Ilyen nagy dolog a szabadság!?” címmel nyíló tárlatot Mikepércs Község Önkormányzata és a Bocskai István Bajtársi 
Egyesület közösen rendezte meg. A tablókból és dokumentumokból álló kiállítást Oláh László nyugállományú alezredes, a Bocskai Ist-
ván Bajtársi Egyesület elnökségi tagja, hagyományőrző nyitotta meg. Tímár Zoltán, Mikepércs polgármestere köszöntötte a vendégeket. 
A megnyitón közreműködött Erdős – Tóth Fruzsina mikepércsi énekesnő, Veresné László Ildikó népművelő, drámatanár és  Budai Imre. 
A műsor végén gyertyagyújtással tisztelegtünk Nagy Imre és mártírtársai előtt. A kiállítást Katona Sándor korabeli tárgyai színesítették.

,,A mi ’56-unk rajzzal, tánccal, zenével’’
Kiállításmegnyitóval egybekötött daltanulás és forradalmi táncház is várta az érdeklődőket az estén. Közreműködtek: Sáriné Szebenyi Judit, 
a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola –Alapfokú Művészetoktatási intézmény igazgatóhelyettese,Törköly 
Zenekar, Főnix Gyermek-és Ifjúsági Néptáncegyüttes 

Történelmi vetélkedő
A programon a Hunyadi János Ált. Isk. és AMI diákjai vettek részt. A vetélkedő zsűrielnöke és a feladatok összeállítója Dévényi Mi-
hályné, a Hunyadi János Ált. Isk. és AMI pedagógusa volt. A feladatok között volt  címer felismerés, vaktérképen való eligazodás, katonai 
ruházat felismerése, de könnyedebb feladatként az 50- es évek divatja is szerepelt a megmérettetésen. A gyerekek értékes könyveket 
nyertek, az 1956- os forradalom és szabadságharc témakörében.  

Október 23.
Október 23-án, nemzeti ünnepünkön ,, Egy ősz örök emlékére” címmel ünnepi műsort tartottunk a Wass Albert Kultúrházban, és ko-
szorúzást a templomkertben. Ünnepi beszédet dr. Vitányi István országgyűlési képviselő mondott. A megemlékezésen közreműködtek 
a Békéscsabai Jókai Színház színművészei, a mikepércsi Veselényi Orsolya és kollégái Liszi Melinda valamint Nagy Róbert. Megható 
műsorukat Kovács Dorottya 7. osztályos tanuló szavalata követte. A további programok között szerepelt: kerekasztal beszélgetés, filmvetí-
tés és tanulmányi kirándulás is.
                         Pohly Szilvia
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Jól halad az idei startmunka mintaprogram

A mezőgazdasági mintaprogram keretében a rendelkezésre álló 12 és fél hektáron több mint 300 mázsa olajtököt 
és közel 3600 mázsa zöldséget termeltek meg a közfoglalkoztatottak az idei szezonban. A zöldségtermesztés kere-
tében az étkezőkonyhai szükségletekhez igazodva főként burgonya, retek, saláta, sárgarépa, petrezselyem, zöldborsó, 
karalábé és káposztafélék, padlizsán, uborka, cukkini, főzőtök, hagymafélék, valamint sóska és spenót termesztésre 
került sor. 

A megtermelt zöldségek egy része az Önkormányzat konyháján került felhasználására, amelyet a gyermekétkeztetés-
ben, valamint a szociális étkeztetésben résztvevők maguk is megtapasztalhattak. Emellett egy nagyobb mennyiségű 
zöldség feldolgozásra is került, amelynek keretében különféle savanyúságok, természetes ételízesítők, valamint za-
kuszka és padlizsánkrém készítmények készültek. A konyha által fel nem dolgozott zöldségek egy részét eladtuk 
részben Mikepércsen közterületi értékesítés formájában, részben Debrecenben a Nagybani Piacon. Mindezek mellett 
jelentős mennyiségű burgonya került raktározásra a Katolikus Egyházközségtől bérelt pincébe, amely várhatóan még 
hónapokig fogja fedezni az étkezőkonyha burgonyaszükségletét. A termelés sikerességéhez hozzájárult, hogy a korábbi 
években több közfoglalkoztatott is sikeresen szerzett növénytermesztési, illetve feldolgozási szakirányú képzettséget, 
amely tudásukat sikeresen tudták kamatoztatni a gyakorlatban, ezzel is hozzájárulva a termésátlagok növekedéséhez.

A program biztosította lehetőségek kihasználásával az Önkormányzat sikeresen pályázott tökmagmosó és szárító 
berendezésekre, amelyek a helyi szükségletek kielégítésén túlmenően lehetőséget biztosítanak majd bérszárítási szol-
gáltatási tevékenység ellátására, elsődlegesen megyei szinten. 

A mezőgazdasági földutak karbantartása programelem keretében a frekventáltabb földutak időszakos állagjaví-
tása, egyengetése, valamint gréderezése, az út menti növényzet irtása valósult meg, illetve zajlik folyamatosan az 
időjárás függvényében.

Az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása program keretében az Önkormányzatnak sikerült beszereznie egy 
három oldalra billenthető platóval rendelkező Hyundai kisteherautót, amely a hulladékgyűjtés mellett számos területen 
fogja segíteni a különböző önkormányzati feladatok ellátását. Sajnálatos tény, hogy a programelem keretében a közfoglalkoz-
tatottaknak az eredetileg indikátorban vállalt évi 13 tonna begyűjtendő illegális hulladék helyett, alig 9 hónap alatt közel 40 
tonna illegális hulladékot kellett begyűjteniük a település különböző részeiről. Ezen illegális hulladék ártalmatlanítási költ-
sége minden évben jelentős összegeket emészt fel az Önkormányzat költségvetéséből.    

A belvízelvezetési program keretében a település nagy vízgyűjtő árkainak folyamatos kaszálását, tisztán tartását 
végzeték a közfoglalkoztatottak, amelynek eredményeképpen eddig nem jelentkezett komolyabb belvíz probléma a 
településen. A programelem keretében egy árokásó adapter beszerzésére is sor került, amely komoly segítséget nyújt 
majd az árokásási feladatok ellátásában. 

A bio- és megújuló energia felhasználás programelem keretében közel 12.000 db szalmabála gyűjtése, betárolása 
valósult meg, illetve jelenleg is zajlik több műszakban az önkormányzati intézmények fűtőanyaggal történő folyama-
tos ellátása. 

A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program keretében főként betonelem gyártási tevékenység valósult 
meg.  A programelem keretében a tavalyi évben kialakított asztalosműhelyt az idei évben sikerült nagy teljesítményű 
asztalosipari gépekkel feltölteni, amely révén számottevően növelhető a gyártás volumene, illetve jelentősen bővül a 
helyben legyártható asztalosipari termékek köre. 

A munka nem áll meg, jelenleg is zajlik a jövő évi startmunka mintaprogramok tervezése, a pályázatok benyújtása, ame-
lyek révén várhatóan tovább gazdagodik a település a mikepércsi közmunkások által előállított érkékekkel.   
             

Tímár Zoltán
             polgármester
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Adócsökkentés a béremelésért

A  november végén bejelentett béremelés olyan mérföldkő, amely lehetővé teszi a magyar Kormány számára, hogy 
adócsökkentésekkel segítse a bérek emelkedését a versenyszférában. Különösen fontos a minimálbér jelentős emelése, 
hiszen ha a minimálbér emelkedik, akkor az általános bérszínvonal is emelkedni fog.

Az elmúlt években azért dolgoztunk, hogy segély helyett munkából éljenek a magyarok, s aki valóban tud és akar, az dolgozhasson is. 
12%-ról 4,7%-ra csökkent a munkanélküliség, mely a rendszerváltás óta a legalacsonyabb érték és jóval az EU átlaga (8%) alatt van.

Érdemes kiemelni a jövő évi legfőbb változásokat:
•	 A	minimálbér	jövőre	15%-kal	emelkedik,	összege	111.000	forintról		127.500	Ft-ra	nő,	majd	2018-ban	már	138.000	
forint lesz. A jelenlegi 129.000 forintos szakmunkás minimálbér is jelentősen, 25%-kal nő, 2017-ben 161 ezer, míg 2018-ban 
180.500 forint lesz. A nagy béremelések (melyek a munka megbecsüléséről szólnak) tovább folytatódnak, 2018-ra így a minimál-
bér eléri az egyfős létminimum összegét.
•	 Januártól	egységesen,	minden	vállalkozásra	9	%	lesz	a	társasági	adó,	ez	az	EU-ban	a	legalacsonyabb.	Magyarország	
ezzel az egyik legvonzóbb befektetetési országgá válik. 
•	 A	kisvállalkozói	adókedvezmény	a	duplájára	nő;	a	KATÁ-t	-	az	eddigi	félmillió	helyett	-	havi	1	millió	forintos	bevé-
telig választhatják a vállalkozások.
•	 A	KIVA	értékhatár	használhatóságának	megemelésével	(1	milliárdos	mérlegfőösszeg)	a	kormány	a	gyorsan	növekedő	
középvállalatokat támogatja.
•	 A	munkáltatói	járulékok	jövőre	5	százalékponttal,	majd	2018-ban	további	2	százalékkal	csökkennek.		

A Kormány a béremelésekért cserébe jelentős adócsökkentésekkel segíti a munkaadókat. A Kormány a nyugdíjasokat is 
megbecsüli. A gazdasági teljesítőképesség lehetővé teszi, így ez év decemberében minden nyugdíjas 10.000 forintnyi Erzsé-
bet-utalványt kap. A magyar Kormány elkötelezett az erős és gyarapodó Magyarország megteremtése mellett, a magyar 
emberek és családok boldogulását valódi, kézzelfogható módon segíti elő. 

                         Dr. Vitányi István
             országgyűlési képviselő
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Tájékoztatás az üzemszünetekről

Településünkön ebben az évben megszaporodtak azok az esetek, amikor a Debreceni Vízművek előre be nem jelentett 
vízszolgáltatási szünetet rendelt el.

Az üzemszünetekről Önkormányzatunk csak késve, a vízkorlátozást tapasztalva szerzett tudomást, így nem tudta a polgáro-
kat előre értesíteni. Előfordult az is, hogy csak a várható üzemszünetet megelőző munkanapon kaptunk tájékoztatást a víz-
korlátozásról, így egyetlen lehetőségünk maradt a polgárok tájékoztatására, amit meg is tettünk községünk Facebook oldala 
segítségével. Tisztában vagyunk azzal, hogy sokan nem használják a közösségi médiát, de más lehetőség hiányában ezzel az 
eszközzel több mint 1000 felhasználóhoz tudunk információt eljuttatni.  

Önkormányzatunk mindent elkövet annak érdekében, hogy a jövőben ne érje ilyen jellegű kellemetlenség a Mikepércsi Polgárokat. 
Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot a Debreceni Vízművek igazgatójával, Ányos József úrral, aki elmondta, hogy sajnos olyan 
műszaki meghibásodások állnak ezeknek az eseteknek a hátterében, amelyeket nem lehetett előre látni, de a jövőben nagyobb hang-
súlyt fektetnek majd a polgárok pontosabb tájékoztatására.

Remélhetőleg ennek köszönhetően a jövőben elkerülhetőek lesznek a vezetékes vízzel összefüggő bosszúságok, de kizárni az 
ilyen jellegű eshetőséget nem lehet, így továbbra is kérjük a Mikepércsi Polgárok szíves türelmét és megértését!

             Karácsony Antal
               alpolgármester

Karácsonyi csomag
Az eddig évekhez hasonlóan idén is karácsonyi ajándékcsomagot biztosít az Önkormányzat minden mikepércsi ház-
tartás részére, amely főként alapvető élelmiszerekből áll. Az idősek otthonának lakói szaloncukrot, mandarint, diós 
és mákos beiglit kapnak.  Az Önkormányzat dolgozói minden családhoz idén is személyesen juttatják el a karácsonyi 
csomagot 2016. decemberében.
                 Vida Gáborné aljegyző
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Új gyermekorvosa van a településnek

Évtizedek óta Dr. Kassai Gabriella doktornő látja el a gyermekorvosi feladatokat, ered-
ményekben gazdag munkássága során, férjével Dr. Karácsony Sándorral karöltve mike-
pércsi családok több generációjának egészségét őrizték, illetve nyújtottak gyógyírt a 
különféle megbetegedésekre. A doktornő elérkezettnek látta az időt, hogy a jövő évtől 
átadja a stafétát a fiatalabb generációnak, amellett hogy helyettes háziorvosként továbbra 
is aktív tagja kíván maradni a település egészségügyi alapellátási rendszerének. 
Az új gyermekorvosi álláshelyre - a képviselő-testület gyermekorvosi körzet 
megalakításáról szóló döntését követően - álláspályázat került kiírásra, amelyre 
dr. Kurucz Krisztina debreceni gyermekorvos érvényes pályázatot nyújtott be. 
A doktornő 2000-ben szerzett orvosi diplomát a Debreceni Egyetem Orvostu-
dományi Karán, három gyermek édesanyja, évek óta több debreceni iskolában 
lát el iskolaorvosi feladatokat, emellett évekig dolgozott a Debreceni Egyetem 
Gyermekgyógyászati Intézetében. A doktornő az orvosi diploma mellett kiváló 
minősítéssel szerzett csecsemő- és gyermekgyógyász szakképesítést. A doktornő 

alkalmazását a képviselő-testület egy kivétellel egyhangúlag támogatta, egyedül dr. Kun József képviselő nem szavazta meg 
a doktornő kinevezését. Kurucz doktornő várhatóan 2017. januárjától változatlan helyszínen, az Óvoda utcai gyermekor-
vosi rendelőben várja a gyógyulni vágyó mikepércsi gyermekeket.

2016. december 01-től az alapellátási orvosi ügyelet a következő számon hívható: 
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 70/370-3104, Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104
                         dr. Vántus Tamás                    jegyző

Közel 400 gyerek vette igénybe a tanulmányi támogatást

A Nyilas Misi Tehetséggondozó Program részeként meghirdetett tanulmányi támogatás keretében idén összesen 373 mike-
pércsi gyermek, illetve fiatal felnőtt beiskolázásához nyújtott támogatást az Önkormányzat. A támogatás keretében 198 fő 
általános iskolás részesült egyszeri 5.000 Ft, 133 fő középiskolás egyszeri 7.000 Ft és 42 fő felsőoktatási intézményben tanuló 
egyszeri 9.000 Ft összegű támogatásban. A tanulmányi támogatást az Önkormányzat 100%-ban a saját költségvetéséből biz-
tosította, melynek összege 2016. évben 2.299.000 Ft volt. 
            

Vida Gáborné aljegyző

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Az Önkormányzat ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Az Önkormányzat 
felhívására 30 fő főiskolás, egyetemista adta be a pályázatát, 
amelyek elbírálására legkésőbb december 15-ig sor kerül. 

Az önerőből finanszírozott önkormányzati támogatás össze-
ge 1.000–4.000 Ft/hó közötti összeg lehet, amelyet az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma az önkormányzati támogatás-
sal megegyező mértékben kiegészít. A megítélt támogatás 
összegéről minden pályázó értesítést kap az EPER-Bursa rend-
szerben megadott e-mail címére, és papír alapon is.  

Az ösztöndíj folyósításának időtartama a 2016/2017. tanév második féléve és a 2017/2018. tanév első féléve, azaz két 
egymást követő tanulmányi félév, összesen 10 hónap.   
            Vida Gáborné aljegyző

A Polgármesteri Hivatal ünnepi munkarendje
December 22-től, 2017. január 2-ig a Polgármesteri Hivatal zárva tart. A rendkívüli esetekre telefonos és e-mail ügyeletet 
tartunk. Elérhetőségek: ügyeletmp@gmail.com, Tel.: 70/376-5457
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Idén is lesz szociális tűzifa a rászorulóknak
Az Önkormányzat 2016. évben is sikeresen pályázott a Belügyminisztériumhoz szociális célú tűzifa támogatás iránt.

A Belügyminisztérium 4.605.020 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Önkormányzatot, amely 259 
erdei m3  keménylombos tűzifa vásárlására használható fel. A szállítási költséget és a pályázati kiírás szerinti önrész 
összegét – amelyek együttesen több mint 1.000.000 Ft-ot tesznek ki – az Önkormányzat a saját költségvetéséből biz-
tosítja. A támogatási forma évek óta komoly segítséget jelent azon legrászorulóbb családoknak, akik a teli időszakban 
nehéz anyagi körülményeik miatt nem tudnak megfelelően gondoskodni a tüzelőanyag biztosításáról. A tűzifát az 
Önkormányzat a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészetétől rendelte meg.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, az idén is minden háztartáshoz eljuttatjuk a szociális tűzifa igény bejelentésére 
szolgáló formanyomtatványt a jogosultsági feltételeket tartalmazó tájékoztatóval együtt. Kérünk minden rászorulót, hogy 
jelezze tűzifa igényét az Önkormányzat felé! 
                   Tímár Zoltán polgármester

A képen Kiss Sándorné az Ezeréves Tölgy Egyesület elnöke oszt kenyeret a mikepércsi családoknak. Terveik szerint az 
időszakosan, felajánlásként az egyesülethez kerülő pékárukat az “Élelmiszermentés” keretében a jövőben is eljutattják a 
rászoruló családoknak.

Tegyünk együtt a mikepércsi jó levegőért!

A háztartási szilárd tüzelés sokkal nagyobb mértékben járul hozzá a magyarországi légszennyezéshez, mint a közlekedés. A 
rossz minőségű fűtőanyagok mellett sokan a szemetet is elégetik, és a kistelepüléseken ezzel annyi ultrafinom káros por kerül 
a levegőbe, hogy néha még Pekingben is jobb a helyzet.
A szálló pornak vagy aroszoloknak nevezett, 10 mikrométernél kisebb szemcseméretű részecskék (PM10) lejutnak az alsó légutak-
ba. Az apróbb, 2,5 mikrométernél kisebb, belélegezhető részecskék a tüdő léghólyagocskáiba is bekerülnek, a 0,08 mikrométernél 
is kisebb részecskék a tüdőn keresztül a véráramba is átjutnak. További probléma, hogy a felületükhöz mérgező szennyezőanyagok 
kapcsolódhatnak. A szálló por koncentrációjának rövid távú emelkedése izgatja a nyálkahártyákat, könnyezést, orrviszketést, köhö-
gést, nehézlégzést válthat ki. A tüdőben felszívódva helyi gyulladás alakulhat ki, a véráramba bekerülve pedig növeli a vér alva-
dékonyságát, vérrögösödés léphet fel. Emiatt a szennyezett napokon megnő a szív- és érrendszeri betegségek száma, többen 
fordulnak asztma és krónikus légcsőhurut miatt orvoshoz, de akár halálos kimenetelű érelzáródás is előfordulhat. Hosszú 
távon jelentősen csökken a várható élettartam, megnő a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi betegségek kialakulásának 
kockázata.
Az otthoni szemétégetés széles körű elterjedését a hulladékkezelő telepeken is érzékelik. Például a Hajdúsági Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft.-hez télen akár 30 százalékkal kevesebb lakossági hulladék kerül, mint a nyári hónapokban.
A légszennyezés magyarországi hatásairól riasztó adatokat közölt idén az OECD. A tanulmány szerint egymillió lakosra 
vetítve csak Kínában halnak meg többen a rossz levegő miatt. Ott egymillióból 954 ember veszíti életét a légszennyezés 
következtében, Magyarországon ez a szám 938. Hazánk jelenlegi lakosságára vetítve ez azt jelenti, hogy idén 9221-en fognak 
a rossz levegő miatt meghalni. 

Kérjük a Mikepércsi Polgárokat, hogy mindannyiunk érdekében tartsák be a fűtéssel kapcsolatos szabályokat és 
műanyagot, használt ruhát, gumiabroncsot valamint egyéb környezetszennyező anyagokat egyáltalán ne égessenek el a 
kályhákban, kazánokban.
                    Karácsony Antal alpolgármester
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Bölcsődénkben a 2016-2017-es nevelési-gondozási évünkben a szülővel történő fokozatos beszoktatás továbbra is zajlik. A gyer-
mekek kíváncsian fedezik fel az új környezetet.

2016. október 25-én tartottuk meg bölcsődénkben a szülői értekezletünket. Vendégünk Dr. Kassai Gabriella gyermekorvos volt, 
aki az őszi-téli megbetegedésekről és a megelőzésükről tartott előadást. Mindenki érdeklődve hallgatta a sok hasznos infor-
mációt, például a vitaminok jótékony hatásairól, az egészséges táplálkozásról. 

„ Suttog a fenyves, zöld erdő”
2016. december 5-én a gyermekek nagy örömére ellátogatott hozzánk a Télapó. Családi délelőtt keretében a gyerekek a szülőkkel 
együtt énekszóval hívogatva várták az érkezését. 

2016. december 16-án tartjuk meg adventi délutánunkat, melyen a szülőkkel együtt a szeretet jegyében készülünk az ünnepre.  Apró 
kezek szorgoskodnak, kedves ajándékokat, karácsonyfadíszeket készítenek.

„Karácsony készül, emberek!     
      
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok  kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”  
    (Wass Albert)

A vezetőség és a dolgozók nevében békés, áldott, szeretetben 
gazdag ünnepeket kívánunk!
                                     Dudásné Gyöngyike intézményvezető

INTÉZMÉNYI HÍREK/ BÖLCSŐDE
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA
Jótékonysági Óvodabál

„Minden csoda alapja, a szeretet”
                                          (Müller Péter)

2016. 10. 29-én, immár 21. alkalommal került megrendezésre a Csodavár Óvoda Jó-
tékonysági Óvodabálja. A legnemesebb közös célért: a gyermekekért szervezett rendez-
vény, a társadalmi összefogás és összetartozás ünnepe is. 
Az évről-évre hagyományozódott értékek mentén, azokat tovább bővítve, igyekszünk magas 
szintű közösségi értékrendet képviselő óvodai ünneppé és községi, közösségi eseménnyé is 
tenni az óvodabált, ahol egyszerre van jelen a szívbéli önzetlenség és az önfeledt szórakozás.
Az általános nevelési, fejlesztési célokon túl, az idei bál is konkrét fejlesztési célt tűzött ki 
maga elé: a Tisza István utcai, Meseerdő óvodarészben egy Közlekedési Park létrehozását.
Az „Örökös Zöld Óvoda” cím által, a környezet – és egészségtudatos életmód szokások 
kialakítása, kiemelt nevelési, fejlesztési tartalom lett óvodánkban. A Közlekedési Park-
ban a gyerekek megismerhetik, gyakorolhatják majd a biztonságos közlekedés szabályait, 
és mindeközben megszeretve a kerékpározást, belsővé válhat a tudatos, környezetkímélő 

közlekedési beállítódás is.
Az   Önkormányzat  elkötelezett  a  kisgyermekek óvodai nevelésének – fejlesztésében. Tímár Zoltán  polgármester úr, a bál 
fővédnökeként hangsúlyozta az óvodai nevelés minőségének jelentőségét, és az óvodai célok támogatását. Dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselő, a bál díszvendége, országosan elismert értéknek tartja a magyar óvodák feltételrendszerének fejlesztését. 
A mindennapi óvodai életünkben is jelentősen érvényesül a szülői, támogatói attitűd és segítségadás, így minden család szívügyé-
nek tekintette a bál támogatását: jegy vásárlásával, támogatással, sütemény adománnyal, tombola felajánlással. A csoportok szülői 
munkaközösség vezetői segítették a bál megvalósulását.  A fergeteges báli hangulat nyitánya, a Maci és Katica nagycsoportosok tánca 
volt. A Katica csoportosok, vidám pom-pom táncát két óvodapedagógus: Rácz Gabriella és Varga Beáta tanították be, segítőik voltak, 
Csekéné Pap Gyöngyi dajka néni és Szemán Mónika segítő.  A Maci csoportosok countryt táncoltak, melyet Végvári Enikő szülő és a 
két óvodapedagógus, Szabó Józsefné és Nagy Katalin tanítottak be, munkájukat segítette Szabó Lajosné dajka.  A fergeteges táncokat, 
a báli vacsora ínycsiklandó menüsora követte, melyet Mikepércs Önkormányzat Étkező Konyhája készített a közel 170 fős vendég-
seregnek. 
A vacsora után rendhagyó módon, a bál exkluzív sztárvendége, Freddie és zenekara szórakoztatta és varázsolta el a báli közönséget. 
Az előadóművészetében és személyében is közvetlen, kedves sztárral a fellépés után a bálozók is szívesen „sztár-fotózkodtak”.
Az est további részében a fantasztikus buli hangulatról Tele János és  Dovák Annamária gondoskodtak. 
A táncos lábak csak ritkán pihentek, izgalmas, ugyanakkor mulatságos perceket teremtett a tombolanyeremények sorsolása. A bálozók 
több mint 1200 db tombolával versengtek Fortuna kegyeiért. 
A bál különleges ékköve lett, az ugyancsak szülői felajánlással, Juhász Anita által készített meseszép ovi-torta, mely az óvoda emblémáját 
és játékait formázta meg, ezzel is kihangsúlyozva a bál jelentőségét, az összetartozást az óvodáért és a gyermekekért.  A társadalmi 
felelősségvállalásról, és az odaadó önzetlen hozzáállásról tanúskodik, hogy a báli jótékonysági támogatók között, olyan magánszemélyek 
és cégek is szerepelnek, akik nem állnak közvetlen kapcsolatban az óvodával, de céljainkat, munkánkat szívesen támogatják.  
Minden kedves támogatónknak, tombolanyeremény felajánlónknak, az óvoda valamennyi családjának szívből köszönjük a 
hozzájárulásukat, mellyel támogatják óvodai céljaink megvalósulását. Köszönjük az Önkormányzat támogatását!

                                                                                                                                 Korpai Beáta óvodavezető 
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Két bors ökröcske

A debreceni ifjúsági programok plakátján nagycsopor-
tos óvodásoknak meghirdetett előadásra lettünk figyelmesek.                                                                                                        
Helyszíne: Debrecen Belvárosi Közösségi ház Pódium terme.                                                        

Műsor: Ránki György: Két bors ökröcske a Kodály Filharmoniku-
sok előadásában. Felfigyeltünk rá, hiszen ilyen műsort még nem lát-
tak a gyermekeink. A film zenéje kel életre miközben a hangszerek 
megszemélyesítik a szereplőket. Természetesen nagy izgalommal 
készültek a Maci és a Katica nagycsoport gyermekei, hiszen utazás, a 
színházlátogatás mindig nagy élmény a gyermekeknek. Elvarázsolta 
őket a Pódium terem méltósága, a hangszerek csodálatos hangja, és 
természetesen a mese. Megismerkedtek különleges hangszerekkel 
felismerhették hangjukat, szereplőkhöz köthették. Célunk az ilyen 
műsorok látogatásával a gyermekek zenei nevelésén túl, a közleke-
dés szabályaink megismerése, az illemszabályok betartása.  
                         
Köszönetet mondunk fenntartónknak, hogy lehetőséget biztosított 
és támogatta a hangverseny látogatást. Úgy gondolom, hogy az ilyen 
élmények, a zene varázsa sokáig él gyermekeink emlékeiben.
         
                

Szabó Józsefné
                                                                                      maci csoportos óvonéni

A Csodavár Óvoda karácsonyváró programjai:
 
December 16.: Minden kedves családot szeretettel hívunk és várunk az ünnepváró, ünnepvarázsló délelőttünkre!
Közös ünnepi készülődés a szülőkkel. (karácsonyi kézműveskedés, karácsonyfa-díszítés) (8.30-11.30)

December 19.:  Karácsonyi ünnepség: A Maci csoport Betlehemes játéka (10.00)
Karácsonyi dalok éneklése, gyertyagyújtás, ünnepi ebéd
Karácsonyi angyalvárás,  ajándékozás

December 20.:  Karácsonyváró templomlátogatás a Mikepércsi Református Templomban (11.00)

Tájékoztatjuk a kedves szülőket hogy az óvoda a téli szünet ideje alatt,  2016. december 22. és 2017. január 2. között zárva 
tart. Szünet előtti utolsó nevelési nap: 2016. december 21. (szerda). Szünet utáni első nevelési nap: 2017. január 3. (kedd)

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk mindenkinek!

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA
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Programkavalkád az iskolában

Október 

Otóber elején őszi túrára került sor a Bükk hegység legszebb tájain. Két busz is szűknek bizonyult a sok jelentkező (100 
fő) miatt. A 10 km-es túra felénél, a Bálvány kilátójának leküzdése után Bánkúton meglepetésparti várta a túrázókat, 
majd a második táv – visszaút – megtétele után Lillafüreden pihenhette ki mindenki a fáradalmakat. 

Diákparlamentet tartottunk, ahol a 4-8. évfolyamos tanulók, képviselői – osztályonként 2 fő – az iskolai életet érintő kér-
désekben, ill. a Diákönkormányzat működésével kapcsolatban megfogalmazhatták véleményüket, valamint megválasz-
tották a megyei diákparlamentre delegált diáktársaikat, akik Sitku Regina és Besenyei Virág lettek.

Az idén ismét elindítottuk Agymenők-Tehetséggondozó Progra-
munkat. Ezen azok a 3-4. évfolyamos tanulók vehetnek részt, akik 
egy teszt alapján a legtehetségesebbnek bizonyultak. Osztályon-
ként 5 fő a szerencsés! Változatos nyelvi játékokat oldottak meg 
a gyerekek kooperatív munkaformában, melyet nagyon élveztek. 

Ez évben is méltón emlékeztünk meg az Aradi vértanúkról,  az  
1849. október 6-án Aradon kivégzett 13  honvéd tábornokról, 
és a Pesten kivégzett Gróf Batthyány Lajos miniszterelnökről.  
A mártírok portréját tartalmazó paraván előtt a 8.a osztályo-
sok adtak egy megindító műsort, mely mind az alsó, mind a 
felső tagozat tanulóit megérintette. 

Vendégek érkeztek hozzánk az INTERAKTÍV UTAZÁS A 
MŰVÉSZI ZENE VILÁGÁBAN című előadással.  Hoztak ma-
gukkal sok-sok hangszert, énekszót, pergő ritmust és fülbe-
mászó dallamokat. 110 diák megismerkedhetett zeneszerzők 
egy-egy ismert művével, hallhatott érdekességeket életükről, 
együtt énekelhetett a művészekkel. 

200 tanulót vontunk be a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 
által kidolgozott „CIKI A CIGI” általános iskolai dohányzás 
megelőzési programba. 10-e  és  15-e között a programban 
„kölcsönözhető” érintőképernyős számítógépen, egy játékszoft-
ver segítségével alakítottuk tanulóink dohányzással kapcsolatos 
szemléletét.

Az őszi időszak állandó programjára, a Diákönkormányzat ál-
tal szervezett papírgyűjtésre 13-án került sor. A papírgyűjtési versenyt 4 kategóriában értékeltük. 1-2. évfolyamon az 1.a, 
3-4. évfolyamon a 3.a, 5-6. évfolyamon a 6.a, 7-8. évfolyamon a 7.b osztály közössége lett a győztes. Az összegyűjtött papír 
ellenértéke a győztes osztályközösségeké és a DÖK-é lett, mely a gyermeknapi programra lesz felhasználva.

Az Ovisuliban is elkezdődött a munka. Sok érdeklődő óvodás gyereket hoztak el a szüleik iskolánkba, hogy felkészítsük 
a leendő kisdiákokat az iskolakezdés nehézségeire, és megmutassuk annak szépségét is.

Már IV. alkalommal került megrendezésre az EU CODE WEEK, az Európai Programozás hete, aminek idén iskolánk is 
részese lett. Mindenki életkorának megfelelően ismerkedhetett a programozás alapjaival: az 1-2. évfolyamoknál puzzle 
formában, a 3-4. évfolyamon Reményi Gábor szülő segítségével robot lego bemutatóval. Az 5-6. évfolyamosok informa-
tika órán ismerkedtek olyan programokkal, amellyel kódoltak, titkosítottak és dekódoltak, vagyis megfejtették a titkos 
nyelven írt szöveget. A 7-8. évfolyam képviselői Debrecenben a 23 országban jelenlévő, EPAM IT szoftverfejlesztő céghez 
látogattak el, ahol html nyelven írták meg webes alapú névjegykártyájukat. 
A tanév őszi Matematikai Műveleti  Sebességmérésére 18-án került sor a 3., 4., és 6. évfolyamon. A 4 alapműveletet és 
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a pótlást végezték a gyerekek 1-1 percen keresztül. Az egyén és az osztályeredményekről visszajelzést ad Kajatinné Csikai 
Krisztina matematika szakos pedagógus, a résztvevő tanulóknak, szüleiknek, ill. a szaktanároknak, hogy a tavaszi „vissza-
mérésben” egyre több hibátlan feladatmegoldásra legyenek képesek a tanulók.

Nyílt Órákra vártuk az 1. évfolyamos tanulók szüleit, akik nagy számban el is jöttek. A gyerekek örömmel, büszkén mutatták 
meg mi mindennel „gazdagodtak”, mióta iskolába járnak, a  szülők pedig  nagy megelégedéssel figyelték mindezt.  Jó hangu-
latban teltek az órák, a mosolygó arcok azt bizonyították, hogy jól érzete magát gyerek-szülő-pedagógus egyaránt. 

A nyolcadik évfolyamos diákjaink rész vettek a Szelet a vitorlába elnevezésű kiállításon Debrecenben, a Lovardában, ahol 
segítséget kaptak az intézmény- és pályaválasztásban.

22-én és 23-án került megrendezésre a IV. Országos 56-os Művészeti Emlékverseny Gyulán. A gyulai közélet jeles alkotóiból 
álló szakmai bizottság – nagy büszkeségünkre – Besenyei Virág 7.b osztályos tanulónak ítélte oda az I. helyet vers- és próza-
mondás kategóriában, a 10-14 éves korcsoportban. Felkészítő pedagógus: Dévényi Mihályné volt. 

Iskolánkban az emelt szintű angol nyelv tanításának nem elhanyagolható célja, hogy tanulóink megismerjék az angolszász 
világ kultúráját, hagyományait. Ennek jegyében gyűltek össze a 4-8. évfolyamosok az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon, 
28-án délután egy Halloween-i hangulatot idéző vidám partira. 

28-án került megrendezésre az immár hagyománnyá vált Szüreti Mulatság a napköziben.  Nevetéstől volt hangos az iskolaud-
vara, hisz volt minden, ami a jókedv záloga lehetett: szőlőpréselés, diógurítás, dalos játék tanulása, madárijesztő öltöztetés. 
 
November

A Csodavár Óvoda óvónői és vezetője látogatták meg iskolánk első osztályos tanulóit. Amellett, hogy a gyerekek találkozhattak 
rég nem látott óvónénieikkel, fontosnak tartottuk a jó gyakorlatok 
átadását, valamint a két intézmény kapcsolatának erősítését is.

A második Ovisuli foglalkozásra közel 30 gyereket hoztak el szüleik. 
Iskolaérettségről szóló előadással vártuk a szülőket, a gyerekeknek 
pedig képességfejlesztő foglalkozást tartottak leendő első osztályos 
tanítóink.

Nyílt órára került sor a néptánc tanszakon tanuló diákok szüleinek. 
A bemutató óra alkalmával megtapasztalhatták, hogy hetente kétszer 
két órában milyen szép és tartalmas elfoglaltságban van része gyer-
mekeiknek. 

Diákparlamenti ülésre delegáltuk képviselőinket Debrecenbe, melyre 
DÖK vezetőnk kíséretében mentek el a gyerekek. A parlament célja, 
hogy az általános és a középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok jogainak érvényesüléséről, hatékonyabbá tételéről helyi vé-
leményeket gyűjtsön, majd azokat továbbítsa az országos fórumra, ahol ajánlást fogalmaznak meg az oktatás döntéshozói számára. 

A Természettudományi Nap keretében, Budapestre utaztak 6. osztályos tanulóink. A Természettudományi Múzeum Inter-
aktív kiállításának megtekintése után, a Csodák Palotájába is eljutottak, ahol még közelebb kerülhettek az általuk tanult 
természettudományos tantárgyakhoz játékos feladatok, izgalmas kísérletek révén. 

Pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk a 8. évfolyamos tanulóink szüleinek, ahol meghívott előadó ismertette a felvételi eljárás 
menetét. Az iskolatípusokról is tájékoztatót tartott, és felajánlotta a személyes tanácsadás lehetőségét is Debrecenben.

A Komplex Tanulmányi Versenyen vett részt az Ujhelyi Imre, Pásti Nóra és Molnár Dávid 8. évfolyamos diákokból álló csapat 
Monostorpályiban, ahol 6. helyezést értek el.

A Debreceni Kazincy Ferenc Általános Iskolában megrendezett Megyei Komplex Versmondó Versenyen iskolánk is 

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
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képviseltette magát. Két tanulónk, Lovász Nóra 4.a és Gráfel Patrik 2.a kiválóan szerepelt, első helyezést értek el korcsoportjuk-
ban. Felkészítő pedagógusok: Almásiné Szentjóbi Ildikó és Sápi Ildikó voltak.

Debrecenben került megrendezésre a Benedek Elek Általános Iskolai  Versmondó Verseny, ahol Kovács Ármin, iskolánk 4.a osz-
tályos tanulója különdíjban részesült. Felkészítő pedagógus: Almásiné Szentjóbi Ildikó volt.

Lovász Nóra 4.a osztályos tanuló, idegen nyelvű vers- és prózamondó megyei versenyen I. helyezést ért el a Debreceni Csapókerti 
Általános Iskolában. Felkészítő tanára Kovács Judit volt.

A Tóth Gergő 1.a, Pálfi Kitti 2.a, Kapdos Kristóf 3.b és Hekler Áron 3.b osztályos tanulókból álló csapat a Berettyóújfalui 
Területi Balesetmegelőzési Bizottság által megrendezett Kerékpáros (és Gyalogos) Gyermek Iskola Kupa közlekedésbiztonsági 
vetélkedő területi döntőjén 3. helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Kovácsné Bíró Annamária volt.

Csere-Bere Délutánt tartottunk napközis tanulóink nagy-nagy örömére, iskolánk aulájában. Mára már hagyománnyá vált ez a 
rendezvény és sikeressége minden évben töretlen. A Csere-Bere program alkalmával a gyerekek elcserélhették egymás között 
régi – megunt – apró játékaikat. Ezáltal pedig gazdagíthatták – felfrissíthették az otthoni játékkészletüket.

Összeállította: 
Fejérné Juhász Mónika intézményvezető, a pedagógusok beszámolói alapján

Mikulás ünnepség

17.
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Mikepércs XII. nyílt egyéni amatőr sakkversenye 
és VII. csapatverseny aVándorkupáért.

Hagyományos sakkversenyünket tizenkettedik alkalommal rendez-
tük meg. Az idén 17 településről 65 játékos érkezett, kilencen jöttek 
a határon túlról (Partium) és öten a szomszédos Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyéből. Első alkalommal írtunk ki külön gyerekversenyt 14 
éven aluli kategóriában, kezdők részére. A gyerekek csoportjában 12 já-
tékos versengett az értékes díjakért. Az ünnepélyes megnyitót követően 
32 táblán kezdődtek a küzdelmes, változatos partik, majd délben egy fi-
nom ebéd elfogyasztásával szünetet tartottunk. A délutáni fordulókban 
viszonylag hamar eldőlt a dobogós helyezések sorsa, végül a díjkiosz-
tón a győztesek átvehették a Tekeres Hagyományőrző és Kulturális 
Egyesület által felajánlott díjakat.

A helyezettek és különdíjasok:
Egyéni verseny (49 fő): Felnőttek: 1. sr. Erdei Lajos (Nagyrábé) 
7,5 pont,  2. Herczeg László (Nagyrábé) 6,5 pont, 3. Micskei 
Sándor (Berettyóújfalu) 6,5 pont Ifjúságiak (4 fő): 1. Palii Alex 
(Nagyvárad) 8,5 pont,  2. Braun Dávid (Székelyhíd) 4 pont, 3. Frank 
Nátán (Berettyóújfalu) 3 pont, Gyerekek (12 fő): 1. Szabó Péter (Bi-
harkeresztes) 9 pont, 2. Semjényi Gyula (Biharkeresztes) 8 pont, 3. 
Rácz Máté (Biharkeresztes) 7 pont
A Tekeres Vándorkupa helyezettjei (11 csapat): 1. Nagyrábé 19,5 
pont,  2. Debreceni SBK Senior 16,5 pont, 3. Nyíracsád 16,5 pont

Különdíjak: A legeredményesebb helyi versenyző (Rácz Gabriella 
alpolgármester különdíja): Miskolczi Zsolt (Mikepércs). A legered-
ményesebb helyi ifjúsági versenyző: Jankó György (Mikepércs). A 
legeredményesebb női versenyző: Mile Kálmánné (Debrecen). A 
legfiatalabb versenyző: Kovács Gergő (Mikepércs). A legidősebb 
versenyző: Kocsis Imre (Hajdúsámson)
        
                   

Szilágyi Tibor  
      versenyvezető

Helyreigazítás

A Mikepércsi Tükör 2016 októberi számának 13. oldaláról lemaradt 
Fehér Kincső fotója, aki a 2015/2016-os tanév Hunyadi díszoklevél-
lel díjazott tanulója. Kincsőnek gratulálunk a szép teljesítményhez, 
a hibáért elnézést kérünk!

              A szerkesztőség

18.
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KULTÚRA

19.

Advent a Főtéren

December 2-án adventi programokkal várta Önkormányzatunk 
a családokat Mikepércs Főterére.  A Kató Iskola nagyterme egy 
hónapon át ad otthont a hagyományos Adventi Kiállításunknak.

A helyi alkotóművészek munkáiból nyíló tárlatot Fekete 
Erzsébet szervezte, és Arany Lajos Holló László díjas 
művészeti író nyitotta meg.
Idén Mikepércs karácsonyfája Parti Lajos és családja fela-
jánlásában érkezett, a díszeket a Csodavár Óvoda dolgozói 
készítették. 
A hangulatos ünnepváró délutánon egymást követték a 
produkciók. Ami közös volt, az az együtt éneklés, játszás 
öröme, és a meghitt pillanatokat varázsoló, jól ismert dalla-
mok felcsendülése. 
Közreműködtek a Napsugár Bölcsődébe járó gyermekek és kisgyermeknevelőik, a Csodavár Óvoda Maci csoportja, felkészítőik: 
Nagy Katalin és Szabó Józsefné óvodapedagógusok és Szabó Lajosné dajka, Erdős – Tóth Fruzsina énekesnő, a Hunyadi János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4. osztályosai, felkészítő pedagógus: Takácsné Zilahi Vanda, a felső tagozatosok-
ból álló kórus, felkészítő pedagógus: Szabó Julianna.
A betlehemesek műsora igazi kuriózum volt. A Bazsarózsa népdalkör és a település néhány hagyományőrzője összeállította 
Mikepércs betlehemes játékát. A dalokat a Magyar Népzene Tára, Jeles napok kötetében találta meg Vatainé Facsar Veronika a 
csoport vezetője, melyet a mikepércsi Kamarai Antal prímástól gyűjtötték fel az 50-es években. Ehhez illesztették egyik (azóta 
már elhunyt) kedves kórustag, Deczki Ilona és egy hagyományokat tisztelő mikepércsi lakos, Szabó Lajos visszaemlékezései 
alapján a játékot. Ilona az 50-es években 3-4 éves gyerekként élte meg Mikepércsen, hogy nagy subás emberek toppantak a 
házba karácsonykor és ő az asztal alól, ijedten nézte végig az eseményt.  Lajos a 60-as években még járt betlehemezni a Debre-
cen környéki tanyákon gyermektársaival és a saját készítésű betlehemmel a mai napig lelkesen vesz részt az előadásban. 
A csoport ezzel a betlehemes játékkal részt vesz a XXVI. Nemzetközi Betlehemes Találkozón Debrecenben, valamint részesei 
lesznek az ünnepélyes megnyitónak a Kossuth téren.
Az adventi program részeként az idén is megvendégelés várta a Főtérre látogatókat. Pogácsa, mandarin, szaloncukor, sütőtök, 
tea és forralt bor szerepelt a kínálatban, mellyel Mikepércs Község Önkormányzata várta a vendégeket. Az immár második éve 
megrendezett Adventi vásár is színesítette az ünnepi programot, ahol kézművesek, népi iparművészek kínálták portékáikat. A 
csípős hideg ellenére ezen a délutánon megtelt Mikepércs Főtere, közösségi élményként megélve az adventi várakozás örömét. 

                                                     Pohly Szilvia

Kiállító alkotóink: B. Nagy Gabriella, Czeczéné Nagy Tímea, dr. Molnárné Ötvös Tünde, Erdelicsné Kelemen Valéria, Fehér 
Csaba, Kalmárné Győrfi Eszter,  Kelemen Éva, Koncz Tibor, Kormányos Lászlóné, Mikepércsi Hímzőkör, Mikepércsi Kály-
hamúzeum, Nagy Ildikó Gabriella, Nagy Péter, Solymosi Gábor, Solymosi Mór, Szabó Zsoltné, Tele Gábor, Tóth Jolán
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KULTÚRA
Családi délelőtt Mikepércsen

Mikepércs Község Önkormányzata már 3. alkalommal rendezte meg az Állatok Világnapjához kötődő családi délelőttjét a 
Wass Albert Kultúrházban, október 8- án.

Az ingyenes programok, a szülők, nagyszülők, gyerekek közös kikapcsolódását, élményekben gazdag szabadidős elfoglaltságát és 
legfőképpen a kicsik örömét és fejlődését szolgálta. A Törköly zenekar zenés népi játszóháza után középpontba kerültek az állatok. 
A  Nagyerdei Kultúrpark kisállat- bemutatóval látogatott el ezen a délelőttön Mikepércsre. De lehetsőg nyílt pónilovaglásra, a népi 
fakörhinta, a  lengőteke és a hordólovaglás kipróbálására is.
Az állatok volt a témája a kultúrház nagytermében megrendezett kézműves foglalkozásoknak is. Keszler Ibolya ékszerkészítővel 
pillangó nyakláncok születtek gyöngyből fűzve, dr. Molnárné Ötvös Tünde kerámikus vezetésével agyagból készültek szebbnél- 
szebb állatfigurák. A tűzzománckészítés rejtelmeibe Varsányi Melinda tűzzománcos vezette be a gyerekeket, Hutkai Gréta népi 
játszóházvezető origami technikával ismertette meg a kicsiket és nagyokat.
Aki kedvet érzett, az ügyes kezű Horváth Ivett Szalóme arcfestő jóvoltából kutyussá, cicává  is változhatott, de a krokodil és a 
tigris is barátságosan szórakozott együtt a báránnyal, kossal - Dánielfy Zsolt  színművész közreműködésével-  ezen a délelőttön 
Mikepércsen.
                         Pohly Szilvia
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KLUBJAINK
20 évesek lettünk! Ünnep az Őszidősöknél.
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Mikepércsi Hímzőkör

Október 10-én a Mikepércsi Hímzőkör vendégségbe érkezett a Csapóker-
ti Hímzőkörhöz. 40 éves jubileumi kiállításuk alkalmából látogattunk el 
a Csapókerti Közösségi Házba. Csodálatos hímzéseket láttunk, ezzel gaz-
dagítva a mi tudásunkat is. A hímzőkör tagjai megvendégeltek bennün-
ket, barátságokat kötöttünk. Legközelebb mi viszonozzuk a vendéglátást.
         
A Wass Albert Közösségi Ház aulájába egy hónapon keresztül adventi 
hangulatot varázsol  a hímzőkör kis kiállítása. A szakkör tagjai a Mike-
pércsi Úri Hímzéssel és  karácsonyi, hímzett díszekkel szeretnének kel-
lemes ünnepeket, boldog karácsonyt kívánni mindenkinek.
      Kormányos Lászlóné
                                                           klubvezető

Bazsarózsa Népdalkör

Szeptemberben fergeteges Katonadal Találkozón vettünk részt a népdalkörrel Kunmadarason. A Nagykunság 750 éves települése 
már 5. alkalommal rendezte meg a találkozót, melyen közel 30 csoport mutatta be műsorát. Mi 1848-as dalokkal szórakoztattuk a 
közönséget, melyet vastapssal köszöntek meg. Jövőre is visszavárnak minket!   
                    Vatainé Facsar Veronika
                 népdalkörvezető

KLUBJAINK
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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: 7.00-19.00, munkaszüneti napokon: 8.00-19.00.

Klubfoglalkozások:
Nyugdíjas Klub: csütörtökönként 13.00 órától 
Hímzőkör: szerdánként 14.00-16.00 óráig, jövő évi első foglalkozás
időpontja január 11.
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00 órától

Falugazdász fogadóóra minden hétfőn 9.00-12.00 óráig. 

Baba- Mama Klub  januári programja:
Zenebölcsi a mikepércsi Napsugár Bölcsőde dolgozóinak vezetésével
január 10-én  17.00- tól és január 24-én  17.00- tól.

Citera oktatás 7-14 éves korú gyerekeknek szombatonként 10.00-11.00 
között 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 in-
gyenes kézműves foglalkozást tartunk általános iskolás gyermekek részére 
Hutkai Gréta  népi játszóház vezető irányításával. A következő foglalkozás 
időpontja:  január 14. Témája: nemezelés
Keszler Ibolya, mikepércsi gyöngyfűző, Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék 
címmel díjazott és az Iparművészeti Lektorátus által zsűrízett ékszereiből nyílt 
kiállítás december 6- án, a VOKE Egyetértés Művekődési Központban ( Debre-
cen, Faraktár u. 67.).  A  Modern ékszerek- fiatalos lendület  címet viselő tárlat 
2017. január 8-ig tekinthető meg, az intézmény nyitva tartási rendjében.

Olvasási lehetőség a Teleházban: A könyvtári nyitvatartási időn túl is van 
lehetőségük olvasásra, könyvek, folyóiratok böngészésére a Wass Albert 
Közösségi Házban (Petőfi u. 67. sz. alatt) egészen este 18 óráig: Hajdú-Bihari 
Napló, Nők Lapja. 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 visszaérkezésük-
kor lehet, de előjegyzés felvehető rájuk, mind a Közösségi Házban, mind a Könyvtárban. A nyolc témacsoport a következő: Hobbi-háztar-
tás, 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!

Idén is megérkezik Mikepércsre a Betlehemi Láng. December 21-én 17.00 órától a Csillagszóró karácsonyest után a Wass Albert Kultúrház-
ban, valamint Szenteste a Református Templom előtt kerül sor a szétosztásra. 
A Wass Albert Közösségi Ház  december 22- től, 2017. január 2-ig zárva tart. A közösségi ház valamennyi dolgozója nevében békés, 
áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

WASS ALBERT KULTÚRHÁZ
Kossuth u. 1.

Nosztalgia Véradás Mikepércsen! Ajándékozzon vért  január 20-án a Wass Albert Kultúrházban, 9.00 és 12.00 óra között retro han-
gulatban, hogy legyen egy élménye a régi, közösségi véradásokról. Sör és virsli menüvel várjuk a véradókat! A véradás szervezői: Magyar 
Vöröskereszt Területi Szervezete, Mikepércs Község Önkormányzata, Magyar Vöröskereszt Mikepércsi Alapszervezete

Magyar Kultúra Napja  2017. január 21- én, (szombat) 18.00 órától
„ VÁRJ, VÁRJ SZÉP DÉLIBÁB!” címmel zenés összeállítás, magyar operettekből és örökzöldekből, a  debreceni Csokonai Nemzeti 
Színház színművészeinek előadásában.
Belépőjegy: 350 Ft. Jegyek a helyszínen 17.00-tól, valmint elővételben a  Wass Albert Közösségi Házban ( Petőfi u. 67.) vásárolhatóak 
január 4-től. Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!
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KÖNYVTÁR
A Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár 
(4271 Mikepércs, Óvoda u. 4. sz.) konyvtar@mikepercs.hu, tel.: 06/70-230-0133

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, Szom-
bat: 11.00-14.00, Ebédidő: 12.00-12.30 (kivéve szombat)

Könyvtárunk hét olvasóval részt vesz a Főnix 
Könyvműhely „Olvasni jó!” című országos 
levelezős olvasási versenyén. Minden félévben 
el kell olvasni egy könyvet és megoldani a hozzá 
tartozó feladatlapot.  A verseny valamennyi 
résztvevője emléklapot, korcsoportonként az 
első 10 helyezet pedig jutalomkönyvet és okleve-
let kap. A verseny célja az olvasás és a könyvek 
népszerűsítése az általános és középiskolás tanulók 
körében. Az első félévi feladat- és megoldó lapok 
beadási határideje: 2017.01.31.

2016.11.18-án a Méliusz Juhász Péter Könyvtár tá-
mogatásával vendégünk volt Végh Veronika írónő. 
Veronika 2007-ben kezdett gyermekkönyveket 
írni. Legelső mesefigurája, Lufipufi 2007. január 
13-án született meg. Illangó, a pillangókisasszony 
meséje pedig kislányával, Illangóval együtt 2007.
május 15-én. Azóta töretlen sikernek örvend min-
degyik könyve. A Lufipufiból egy 10 könyvből 
álló sorozat, plüssfigurák, videójáték és rajzfilm is készült. Ezen a napon mi is Lufipufi kalandjaival ismerkedtünk meg. 

„Ha véletlenül eleresztesz egy lufit, ne szomorkodj, mert az egyenesen Lufiországba repül, amelyet a lufik népe egyszerűen 
csak Luffiának nevez. És hol található ez a csodás ország? Ha egy nyári zápor után felnézel az égre, a szivárvány mögött, 
balra a harmadik felhő mellett megtalálhatod...Itt lakik mesénk hőse, Lufipufi is barátaival: Luluval és Fifivel, Okostojás-
sal, Álomszuszival, Nyuszmusszal, Csupaszívvel, Lufigróffal és Lupillával.”

Az írónő levetítette a Lufipufi kalandjai című rajzfilmjét, utána a gyerekeket is bevonva közösen elolvastuk a Színtelen 
szivárvány című mesét. Lufiországban kalandoztunk, kezünkbe vehettük a meseszereplők plüssfiguráit. Veronikától 
megtudtuk azt is, hogy a könyvtári könyvek gyakran unatkoznak a polcokon, s olykor sírnak is, szeretik, ha megsétál-
tatják őket, és bárkiből lehet mesetündér, aki 1000 könyvet hazavisz.

Veronika interaktív előadásával teljesen elvarázsolta a gyerekeket, mindannyiunk számára feledhetetlen perceket szer-
zett, ezúton is köszönjük Neki ezt a csodálatos délelőttöt. 
            Kovácsné Diós Emese

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

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. 
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Német korrepetálást vállalok ál-
talános- és középiskolás diákok 

részére. Érd.: 30/547-0815

Háztartási és ipari varrógépek ja-
vítása garanciával 4000 Ft-tól. 

Szervizelt táskavarrógépek 
eladók. Érd.: Dandé István Mp. 

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

Veszelovszki 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 gyógy-
masszázst. Kortól függetlenül bárki 
jöhet, aki szeretne kikapcsolódni, 
felfrissülni és szeretné egészségeseb-

bé tenni az életét. 
IDŐPONTEGYEZTETÉS: 

70/332-8803

Saját verseskönyvemet árulom. 500 
Ft/db. Lénárt Judit, Sport utca 9.

Régiség, hagyaték felvásárlása. 
Bútor, szerszám, használt esz-
közök, zománc teknők, bádog 
teknő, minden, ami Önnek út-
ban van. Régi gyerekjátékokat is 

keresünk.
Tel.:30/725-0348

Mikepércs Kossuth u. 7. sz. 
alatti 300m2 tároló raktározás-
ra vagy csendes tevékenységre 

kiadó. Érd.: Mikepércs, 
Erdő utca 35. személyesen.

Ugyanitt kb. 8x4m alapterületű 
csűr, akác fából készült, hul-
lámpala tetővel kifogástalan ál-

lapotban eladó elbontással.

Tisztelt Erdőtulajdonosok!
A Mikepércsi 076/1 Hrsz. 
(Kacúr erdő) tulajdonjogokkal 
rendelkezők részére részösszeg 

fizetés elkezdődött.
Magánemberek: 12 000 Ft/AK

Őstermelők: 12 000 
Ft+komp.:12%= 13 440 Ft/AK

Vállalkozók: 12 000 Ft+ÁFA: 
27%= 15 240 Ft/AK

Kevés AK rendelkezőktől igény 
szerint megvásárolom.

Kifizetés: Mike üzletházban  
Tel.: 569-016

Mike Sándor 30/943-0489

Kedves Mikepércsiek!
Karácsonyi kiárusítást tartunk 
Garázs vásár boltunkban. A 

készlet erejéig!!
Várom kedves vásárlóimat 
Dózsa György u. 3. szám alatt.

Új menyasszonyi ruha áron alul 
eladó, mérete  170-175 cm.

Irányár: 30000 Ft
Érd.: 20/267-6301

A Vénszőlőskertben 1718 m2 
alapterületű ingatlan 30 m2 
alapterületű épülettel, víz, vil-
lany van. A kertben szőlő illetve 

gyümölcsfák találhatóak.
Érdeklődni: Lénárt Zoltán,

Mikepércs Sport utca 1. szám.

Mikepércs belterületén 569 m2-
es telken régi, lakható 2 szobás 
ház, gáz, cserépkályha fűtésű, 
2 utcafronti bejárattal eladó. 
Irányár: 6,8 M Ft. Elérhetőség: 

30/700-2330

Mikepércsen kertes ház eladó. 
Egy udvaron két összkomfortos 
ház+garázs. Irányár: 11,5 M, al-

kuképes. Érd.: 30/210-0722

Eladó! Gyerek sarok heverő, 
gáztűzhelyek, beltéri üveges 

ajtó, szőlőprés és daráló. 
Érd: 30/642-8988

30/769-2481

Fene Imre hűtőgépszerelő.
Felújított hűtőgépek értékesítése.

Tel.: 52/398-405  20/9648-222
4271 Mikepércs Petőfi u.19.

Mikepércsi zártkertben 400 
négyszögöl ingatlan eladó  
(Kossuth u. folytatása, gáz- 
villanyvezeték van), valamint 
Petőfi u., Hold u., Szőlőskert 
utcán építési telkek eladók. 

Tel.: 52/398-732
30/484-6581

Termelői méz kapható

Akácméz 2400 Ft/ kg
1400 Ft/ 0,5 kg

Propoliszos akácméz 2400 Ft/0,5kg
Hársméz 2000 Ft/ 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
Propoliszos csepp 1200 Ft/30 ml,

2000 Ft/50 ml
Folyamatosan kapható!

AKCIÓ
2 kg akácméz / 4500 Ft

2 kg vegyes méz / 2500 Ft
ÚJDONSÁG

Gyömbéres méz: 1600 Ft/ 0,5 kg
Mentás méz: 1600 Ft/ 0,5kg

Fokhagymás méz: 1600 Ft/ 0,5 kg
Fahéjas méz: 1600 Ft/ 0,5 kg

Csipkebogyós méz: 1600 Ft/ 0,5 kg
Diós méz: 1600 Ft/ 0,5 kg

Tökmagvas méz 1600 Ft/0,5 kg

Tóth Méhészet
Mikepércs, Orosz István utca 9.

Tel: 30/329-75-27
70/450-79-46

2 kg méz vásárlása esetén díjmen-
tesen házhoz szállítjuk.
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6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

H
K
Sz
Cs
P
Szo
V

JÚLIUS

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31 H
K
Sz
Cs
P
Szo
V

AUGUSZTUS

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

H
K
Sz
Cs
P
Szo
V

SZEPTEMBER

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

H
K
Sz
Cs
P
Szo
V

OKTÓBER

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

H
K
Sz
Cs
P
Szo
V

NOVEMBER

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

H
K
Sz
Cs
P
Szo
V

DECEMBER

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

30
31

2017

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN 
MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!


