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KÖSZÖNTŐKÖSZÖNTŐ
A február a bálokról és a farsangi mulatságokról szól. Az intéz-
ményeink is színes programokkal készülnek e vidám esemé-
nyekre, köztük a Hunyadi bálra. A Mikepércsi Tükörben sok 
új szabadidős tevékenységről olvashatnak ebben a hónapban, 
hiszen a tavasz közeledtével megújulnak a közösségi ház prog-
ramjai. Gondoltunk a kismamák egészségére is, ismét lesz jóga a 
településünkön. Lapunkban először mutatkozik be Mikepércs egyik 
tehetséges színésznője, aki főszereplője volt a Magyar Kultúra Napja 
rendezvényünknek. Hírt adunk alkotó művészeink legutóbbi kiál-
lításáról, valamint sikereiről.
A közösségi események mellett természetesen önkormányzati 
hírekben is gazdag a februári szám, hiszen állást foglalunk a 
legnagyobb vitát kiváltó ivóvíz kérdésében, valamint megtud-
hatják, hogyan tervezi az Önkormányzat megoldani az esővíz 
elvezetését az Erdő utca elején, hogy állnak az új településrész 
csatornázási tervei. 
Interjút olvashatnak az Önkormányzat fejlesztési cégének új 
ügyvezetőjével, Bernáth Lászlóval, aki a Családi Otthonteremtési 
Kedvezménnyel kapcsolatban fontos bejelentést tesz. Tájékoz-
tatjuk a polgárokat a települési adó bevételeiről, a felhasználás 
mikéntjéről, valamint név szerint felsoroljuk azokat a polgárokat, 
akik adóforintjaikkal hozzájárultak az óvodai sószoba kialakí-
tásához. Beszámolunk a száraztészta gyártás indulásáról, a szociá-
lis tűzifaosztás sikerességéről. 
Az Európában nagy vitát kiváltott menekült kontra illegális beván-
dorló kérdéséről, a betelepítési kvótáról is tárgyalt legutóbbi ülé-
sén az Önkormányzat képviselő-testülete, az ott született döntésről 
részletesen tájékoztatjuk  olvasóinkat. 
Mindenkinek kellemes böngészést kívánunk!

a Szerkesztők

Balázs-Nagy Éva alkotásai
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Határozat a betelepítési kvóta ellen

A mikepércsi képviselők is szavaztak a betelepítési kvótáról, dr. Kun 
József kivételével mindenki támogatta a tiltakozó képviselő-testületi 
határozat elfogadását.

Az Európai Unió államai közül Németország, Ausztria, és a Benelux ál-
lamok 45 ezer ember visszatelepítését szorgalmazzák Magyarországra.

A magyar Parlament törvényben rögzítette, hogy az Európai Unió Tanácsának 
„A nemzetközi védelmet kérők kötelező kvótákon alapuló elosztásáról” szóló 
határozata ellen az uniós jog által biztosított valamennyi jogi eszközzel fel kell 
lépni. Mikepércs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a téma fon-
tosságára tekintettel rendkívüli ülés keretében tárgyalta és fogadta el a betelepí-
tési kvóta elleni tiltakozást kinyilvánító döntését. 

A határozatot dr. Kun József kivételével minden önkormányzati képviselő megszavazta. 

A határozat meghozatalát az a több mint 750 aláírás is megalapozta, amit a betelepítési kvóta ellen a FIDESZ helyi szervezete 
néhány nap alatt gyűjtött Mikepércsen. 

A képviselő-testület a Magyar Kormánnyal összhangban úgy gondolja, hogy a magyar embereket és családokat meg kell védeni! 
Az Európai Unió vezető nyugati tagállamainak hatalmon lévő politikusai naív, vagy éppen tudatos rossz döntéseinek következ-
ményeként a jobb élet reményében a tényleges menekültek mellett illegális bevándorlók milliói lephetik el az európai konti-
nenst, komoly gazdasági, szociális és biztonsági kihívások elé állítva az itt élőket. A kulturális, vallási különbségek sem segítik a 
menedékkérők beilleszkedését. A minden ellenőrzés nélkül beözönlő tömegek között célzottan, feladattal érkezhetnek bűnözők, 
terroristák akár Magyarországra is, óriási biztonsági kockázatot jelentve az ország minden polgárának. A franciák vagy éppen a 
németek már a saját bőrükön érzik az esztelen, minden korlát nélküli menekültpolitika következményeit, a politikusokkal ellen-
tétben az államok polgárai mára már visszakövetelik az elveszett biztonságukat. Az anyák nem akarnak attól rettegni, hogy mikor 
erőszakolják meg a lányaikat az elborult elméjű bevándorlókból toborzott hordák. A családok békés, kiszámítható viszonyok 
mellett akarnak továbbra is élni. Nem akarnak attól rettegni, hogy vajon a koncertre igyekvő gyermeküket élve látják-e az esti 
program után. A jelenlegi helyzetért az európai nagyhatalmak vezetői a felelősek, oldják is meg ők maguk a kialakult helyzetet, ne 
toljanak ránk egyetlen bevándorlót vagy menekültet sem. Még mielőtt bárki is azt gondolná, hogy nincs bennünk emberi érzés 
a csupasz lábbal télvíz idején kilómétereket étlen-szomjan gyalogló, a háború elől menekülő gyerekek, családok láttán, tévednek. 
Pontosan miattuk kell, hogy szót emeljünk. A felelőtlen nyugat-európai politikusok hiú reményeket ébresztettek sok olyan 
családban, akik a jobb élet reményében indultak útnak, a tengeren ladikokban kockáztatva a saját gyerekeik életét, mindezt 
többnyire már a háborútól távol, például a biztonságos Törökországból kiindulva. Miután az életüket kockáztatva elérnek a 
célországba, Németországba, vagy valamelyik skandináv országba – mert ugye őket a német kancellár hívta – csak pár hónap-
pal később tudják meg, hogy nem maradhatnak, mert mégsem felelnek meg a kívánalmaknak és kiutasítás, visszatoloncolás 
vár rájuk gyerekkel, teljes nincstelenségben, hiszen minden vagyonukat erre az útra költötték. Csak nagyon kevesen marad-
hatnak legálisan Európában. Hibás politikai döntések sorozata vezetett odáig, ahová az EU jutott, de felelősséget már nem 
hajlandóak vállalni, azt már meg akarják osztani velünk, azokkal az országokkal, akik már az első pillanattól fogva mondták, 
hogy ez katasztrófához fog vezetni. 

Ideje volna felelősen gondolkodva ott segíteni, ahonnan ezek a szerencsétlen családok elindultak, az értelmetlen, sokszor a nagy-
hatalmak által a háttérből támogatott háborúnak véget vetni, hiszen nem az a megoldás, hogy egy ország minden lakója útnak indul. 
A valódi menekülteknek pedig az első biztonságos országban, Görögországban és Törökországban kell biztonságot nyújtanunk, ha 
kell Uniós, benne magyar segítséggel, addig, amíg otthon nem rendeződik a helyzet, hogy visszatérhessenek. A végére még egy gon-
dolat. Hol van a megoldáskeresésben az Amerikai Egyesült Államok, miért nem nyújt hathatós katonai vagy humanitárius segítséget 
abban a térségben, ahol a háttérben valójában karmester szerepet játszik, és hol vannak a dúsgazdag arab országok, az olajból befolyó 
dollár milliárdokból nem kellene megsegíteni a szerencsétlen sorsú mezítlábas szír gyerekeket, akikről nem lehet tudni, hogy élve 
érik-e el az EU partjait?
                Tímár Zoltán
                                                                                                                                                                                                                polgármester
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Segítjük a családokat az otthonteremtésben

Interjú Bernáth Lászlóval az Önkormányzat Településüzemeltetési és Település-
fejlesztési Kft-jének  (MTT) ügyvezetőjével

2015 augusztusa óta Bernáth László személyében új ügyvezető igazgatója van 
az Önkormányzat Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft-jének. Te-
tétlen község korábbi polgármestere, családos, két gyermek édesapja, a megyei 
közgyűlés tagja, az Eu-Integrációs bizottság, majd a területfejlesztési bizottság 
elnöke, aki nem csak pályázatíró és projektmenedzser diplomával rendelkezik, 
de TÁMOP projektek szakmai vezetőjeként az uniós forrásfelhasználás gyakor-
latát is kiválóan ismeri, a korábbi ügyvezető hírtelen jött lemondása után, Tímár 
Zoltán polgármester úr felkérésére vállalta el az Önkormányzat egyetlen cégé-
nek vezetését. 

Miért fogadta el a felkérést? Az MTT egy kistelepülés olyan cége, amely főleg az Önkormányzat saját projektjeit menedzse-
li, tevékenységével eddig nem sűrűn lépte át Mikepércs közigazgatási határát.

Tímár Zoltán polgármester úr személyesen kért fel a feladatra, ami nem titkoltan átmeneti megoldásként válságmenedzselés-
nek indult, hiszen az MTT korábbi vezetőjének lemondása felkészületlenül érte az Önkormányzatot, kellett egy megbízható, 
a témában gyakorlott, nehéz helyzetben lévő cégek menedzselésével már korábban is foglalkozó szakember. Polgármester 
úr felkérése - akivel már 2002 óta ismerjük egymást, a megyei közgyűlésben jelenleg is együtt dolgozunk - arra vonatkozott, 
hogy elsősorban tekintsem át a cég helyzetét, a folyamatban lévő uniós projekteket segítsem a befejezéshez, és amennyiben 
a cég stabillá tétele azt lehetővé teszi, próbáljunk nyitni az új lehetőségek felé. 

Ha jól értettem a hangsúly a bizalmi viszonyon és a személyes felkérésen van. 

Igen, olyannyira, hogy abban is teljes egyetértés volt közöttünk, harmadával kevesebbért fogom elvállalni a feladatot, 
mint amennyit az elődöm kapott. A juttatások mértéke nálam is a cég pénzügyi stabilitásának, a teljesítménynek a 
függvénye. Azon vagyok, hogy a cég biztos pénzügyi alapokon álljon. 

Feltételezem, érkezésekor először áttekintette a cég dokumentumait. Mit tapasztalt, mit hagytak Önre? 

Hogy finoman fogalmazzak, nem voltam elégedett azzal, amit a cégnél találtam. A vizsgálódásaim eredményéről 
igyekeztem minél hamarabb beszámolni a képviselő-testületnek. Annak ellenére, hogy a cég által menedzselt uniós projektek 
rendben lezajlottak, azokat többször ellenőrizték az erre kijelölt szervek, a szükséges, megőrzendő dokumentumokat nem az 
iratkezelési szabályoknak megfelelően tárolták. A társaság cégjegyzékbe is bejegyzett hivatalos e-mail címét a sietve távozott 
korábbi ügyvezető a mai napig sajátjaként kezeli, felszólításra sem adta át annak jelszavát az új vezetésnek. Megdöbentő, hogy 
erre miért volt szüksége, annyi azonban bizonyos, hogy azon az e-mail-en fontos levélváltások történtek a korábbi uniós pro-
jektek kapcsán is. Az e-mail cím visszatartása azzal a veszéllyel is jár, hogy a lezárt projektek kapcsán érkező hivatalos e-mail 
üzenetekről csak megkésve, vagy adott esetben egyáltalán nem értesülhet az új ügyvezetés, arról nem is beszélve, hogy a koráb-
bi ügyvezető könnyedén hozzáférhet a társaság - lemondása utáni - adott esetben üzleti titkot is tartalmazó hivatalos leveleihez. 
Mindent megteszek azért, hogy rendezzük a ránk hagyott ügyeket, dokumentumokat. A korábbi ügyvezető által az átadáskor 
megjelölt, a cég pályázatírással kapcsolatos hivatalos iratait tartalmazó szekrényeiben fellelhető dokumentumokkal kapcso-
latban egy külső szakértő által elkészített vizsgálat, a pályázati és közbeszerzési dokumentációk nem megfelelő iratkezelését 
állapította meg. Az iratok tárolására szolgáló szekrényben többek között pókerkészlet, különböző szeszes italok és egyéb oda 
nem illő tárgyak is fellelhetőek voltak. Szeretném megőrizni az itt folyó munka komolyságát, azt gondolom és vallom, hogy 
munkahelyre nem valók ilyen dolgok. 

Feltételezem, a dokumentumok rendbetétele mellett a folyamatban lévő programokat is menedzselni kellett. Melyek 
voltak ezek?

Többek között a bicikliút, az ivóvízminőség-javító program, a gyűjtőút-rekonstrukciós pályázatok teljes végrehajtása vagy ép-
pen lezárása volt a feladat. A gyűjtőút megépítése, a futballpálya és az öltöző kialakítása teljes egészében az új vezetés alatt 
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történt. De meg kell említenem a szennyvízcsatorna-hálózat 
bővítésével kapcsolatos feladatainkat, vagy az iskola bővítésében 
játszott előkészítő szerepünket is. 

Az új Uniós költségvetési ciklusban milyen beruházásokat 
tervez az Önkormányzat, melyben szerepet szán az MTT-nek 
is?

Részt veszünk a bicikliút folytatásával kapcsolatos előkészítő 
munkákban, az Önkormányzat felkért bennünket az egész-
ségközpont bővítésével kapcsolatos pályázat előzetes kalku-
lációjára. Együttműködésben a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzattal, illetve a megyei önkormányzat tulajdonában álló 
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel 
jelenleg is vizsgáljuk a pályázati lehetőségeket, tervezzük a 
következő évek beruházásait. 

A közeljövőben a pályázatokon, a beruházásokon kívül mi-
lyen tevékenységek kapcsán találkozhatnak a mikepércsiek 
közvetlenül is az MTT-vel?

Polgármester úr szeretné összefogni és információval ellátni 
a településen élő és működő vállalkozásokat, vállalkozókat, 
ezért ebben a ciklusban másodjára hívja össze a vállalkozói 
fórumot. A februári találkozón várhatóan megalakul a mike-
pércsi vállalkozók klubja, amely tartósan össze kívánja fogni 
és segíteni a mikepércsi vállalkozói kört. Mi kaptunk felkérést 
arra, hogy pályázati információkkal ingyenesen lássuk el 
a klub tagjait, valamint amennyiben konkrét felkérést ka-
punk, díj ellenében pályázatokat készítsünk. De nem “csak” 
pályázatok írásával és menedzselésével foglalkozik az MTT. A 
cég tevékenységi körében szerepel az autók béreltetése, amit 
ebben az évben meg is valósítunk, hiszen egy Audi személy-
autó megvásárlásával megérkezett az első gépjármű, amely bér-
beadásával bevételt generálhat a cég. Az autó 2.900.000 Ft-ba 
került, jó vételnek számít. Könyv szerinti értéken fogunk át-
venni az Önkormányzattól egy Citroen tipusú személygép-
kocsit, valamint egy VW Transporter kisbuszt, amit szintén 
béreltetni fogunk. Várhatóan Mikepércsen is nagy érdeklődés 
övezi majd a Családi Otthonteremtési Kedvezményt, an-
nál is inkább, hiszen sok gyerekes család költözik hozzánk 
Debrecenből, és most is rengeteg az eladó telek. Polgármester 
úrral egyeztetve, arra jutottunk, hogy az MTT információval 
segíti a CSOK-ot felhasználókat, valamint a helyi építési vál-
lalkozók bevonásával igény esetén meg is építi a család rég 
vágyott otthonát. Az előbbiekben ismertetett lehetőségekről 
részletesen a Mikepércsi Tükör következő számaiban, vala-
mint az MTT saját Facebook oldalán számolunk majd be.

Érezze jól magát Mikepércsen, munkájához sok sikert kívá-
nunk!
       K. F.
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Deczki Istvánné Kapitány Sándor Nagy Lajosné
Deczki Lászlóné Kapitány Sándor Nagy Lajosné
Fekete László Kelemen Lajos Oláh István
Ifj. Fekete László Lánczi Imréné Oláh Szilvia Erika
Fekete Lászlóné Lénárt János Szijgyártó Sándorné
Fekete Tibor János Lénárt Jánosné Tabaka Jánosné
Gombos Imre Makrai Imre Tóth Sándorné
Horváthné Oláh Mariann Nagy Lajos
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Híreink a települési adó (földadó) befizetésének 
hajlandóságáról

Továbbra sem akarnak hozzájárulni a település fejlődéséhez az összessé-
gében több milliárdos vagyont felhalmozó, a legnagyobb földterületekkel 
rendelkező mikepércsi földbirtokosok, miközben a kevesebb földdel rendelkező 
adókötelezettek becsületesen befizették az adót.

2014 novemberében azzal a céllal fogadta el a képviselő-testület a települési adóról 
szóló önkormányzati rendeletet, hogy az új adónemből befolyó bevételből a település 
egészét érintő közösségi beruházások önerejét biztosítsa. Az adóalanyi kör méltányo-

san úgy került meghatározásra, hogy csak a 8 hektár feletti termőföld tulajdonosokat terhelte adófizetési kötelezettség, őket is csupán 
sávosan, progresszív módon, azaz az adóteher azokat érintette leginkább, akik a legtöbb hasznot hajtják a mikepércsi földekből. A 
2015. évre vonatkozó „földadót” tavaly december 1-ig kellett bevallani és december 31-ig kellett megfizetni az érintett gazdáknak. 

Hajdú-Bihar Megyében a mikepércsihez képest, sokkal magasabb volt a fizetési hajlandóság: Balmazújvárosban kb. 40 millió 
forint, míg Hajdúnánáson kb. 60 millió forint földadót fizettek meg a gazdák a 2015-ös évben. 

Mikepércsen a rendeletben megállapított határidőig mindössze 26 fő, többnyire kisebb gazda tett eleget bevallási és befize-
tési kötelezettségének. A cikk írásának időpontjáig, a tervezett 10 millió forintból 2.605.066 Ft földadó-befizetés érkezett 
az Önkormányzat számlájára.  
Azon befizetést teljesítőket, akik hozzájárultak nevük közzétételéhez az alábbiakban olvashatják:

A táblázatban szereplő személyekre mindannyian büszkék lehetünk, hiszen vagyoni és jövedelmi viszonyaikhoz mérten, 
a közösségi érdekeket az egyéni érdekeik elé helyezve, befizetéseikkel elkötelezetten járultak hozzá Mikepércs további 
fejlődéséhez. 

A legnagyobb termőföld vagyont egyesítő gazdák megtagadták az adó befizetését, a jegyző határozata ellen fellebbezéssel fordul-
tak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz, a jogorvoslati eljárás jelenleg is folyamatban van.
  
Az Önkormányzat az adónemből befolyt összeget elkülönítetten kezeli, amelynek felhasználásáról a Mikepércsi Tükörben részle-
tesen beszámol. 

A befolyt összegből idén januárban - 203.200 Ft értékben - külső vállalkozó igénybevételével sószoba szerkezeti kialakítására került 
sor az új óvoda épületében. A sószoba kialakításához szükséges sót Tímár Zoltán polgármester adományozta az intézménynek. A 
sószoba révén egyre több gyerek részesülhet a sóterápia előnyös hatásaiból.
 
             Rácz Gabriella
             alpolgármester
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Vizes gondok

Befejeződtek az Ivóvízminőség-javító projekt kivitelezési 
munkái településünkön

Községünkben a vízmű telep az elmúlt hónapokban a Kelet-
Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, amely-
nek Mikepércs is tagja, beruházásában újult meg. 
Mivel magas volt a vas, a mangán, az arzén és az ammónium 
koncentrációja az ivóvízben, e komponensek mennyiségének 
csökkentésére alkalmas víztisztítási technológiához szüksé-
ges berendezések kerültek kiépítésre. A beruházás végrehaj-
tására az Európai Uniónak az emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről szóló 98/83/EK Tanácsi Irányelv által és a hazai 

jogszabályokban az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. ( X. 25.) Korm. rendeletben 
felállított határértékeknek megfelelő minőségű víz szolgáltatása érdekében volt szükség. A kivitelezési munkákat az „AHK” Kon-
zorcium végezte és az elmúlt év végére be is fejezte a beruházást.
A beépített technológiai berendezések működése teljesen automatikus, számítógép vezérel amelyen minden termelési adat 
(víztermelési és fogyasztási adatok, elektromos fogyasztás, nyomásviszonyok, stb.) rögzítésre kerül. 

A beruházás keretében az alábbi tevékenységek zajlottak:
•	 meglévő	vízmű	kezelő	épület	felújítása	(150	m2)	
•	 víztisztítási	technológia	kiépítése	1300	m3/d,	72	m3/h	kapacitással	(vas,	mangán,	ammónium	és	arzén	eltávolítására)
•	 meglévő	víztermelő	kutak	felújítása
•	 új	víztermelő	kút	létesítése
•	 udvartéri	és	egyéb	vezetékek	kiépítése	(~1,3	km)
•	 új	tisztavíz	tároló	medence	építése
•	 meglévő	tisztavíz	tároló	medence	felújítása
•	 új	iszaptároló	műtárgy	építése
•	 hálózatrekonstrukció	a	meglévő	hálózaton	~1,1	km	hosszon
•	 mosató-aknák	kiépítése	a	meglévő	elosztó	hálózaton
•	 teljes	elosztó	hálózat	(~23	km)	mechanikai	tisztítása

Az új tisztítási technológia alkalmazásával természetesen a víz ízében és illatában is változások álltak be az elmúlt hetekben, amelyek 
komoly lakossági érdeklődést váltottak ki.
Tudnunk kell azonban azt is, hogy az ivóvíz ízének megítélése egyénenként változó. A víz tisztaságának objektív megítélése miatt 
határozták meg szabványokban azokat a paramétereket, amelyeket mind az ivóvíz szolgáltatónak, mind az őket ellenőrző állami 
szerveknek be kell tartani, be kell tartatni. 
A Mikepércsi Polgárok az elmúlt években hozzászoktak a tisztítatlan nyersvíz ízéhez, most a tisztított víz íze szokatlan számunkra.

Önkormányzatunk a lakossági panaszokra azonnal reagálva felszólította a Debreceni Vízmű Zrt.-t, hogy soron kívüli labo-
ratóriumi vizsgáltatokkal bizonyítsa a mikepércsi ivóvíz megfelelő minőségét. Ugyanakkor a vízmű állításait ellenőrizendő 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól is megrendelte az ivóvíz vizsgálatát. A Debreceni Vízmű Zrt. a soron kívüli 
vizsgálat eredményéről január 26-án küldte meg a tájékoztató levelét, amelyben arról biztosítja az Önkormányzatot, hogy 
az ivóvíz minősége minden paraméter alapján megfelelő, ezt a NÉBIH vízvizsgálati eredményei is igazolták.
Sajnos a jó vízvizsgálati eredmények ellenére időközben az ivóvízhálózat egyes szakaszain továbbra is észlelhető az ivóvíz-
ben lebegő szennyeződés, amely nem mérgező ugyan, de a víz esztétikai és élvezeti értékét negatívan befolyásolja.
Önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a kivitelezőt és az üzemeltetőt rászorítsa a minden igényt 
kielégítő ivóvíz szolgáltatására. Ennek érdekében a napokban elkezdődött az ivóvíz vezetékek szivacsos mosatása és öblí-
tése. A mosatás következményeként továbbra is várható azonban a fellazított lepedékek megjelenése a csapvízben, de ezeket 
bőséges átöblítéssel el lehet majd távolítani.

Önkormányzatunk kezdeményezte a Debreceni Vízmű vezérigazgatójánál, hogy az öblítésre elhasznált víz (1000 liter) 
kerüljön jóváírásra a következő vízszámlában.
             Karácsony Antal
             alpolgármester
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A minta neve: Ívóvíz
A minta jelzése Petőfi utcai óvoda

A minta átvételének időpontja 2016. 01.25 11:45:27

Vizsgálati paraméterek Eredmény 
Arzén 1,5 µg/l (10 rel. %)

Mangán <2 µg/l

Vas <0,05 mg/l

Ammónium <0,02 mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 635 µS/cm (5 rel%)
Nitrition-koncentráció <0,02 mg/l

Nitrátion koncentráció <2 mg/l

Permanganátos Kémiai Oxigénigény (KO_ps) 0,5 mg O2/l   (20 rel%)

pH 7,42 pH    (0,1 pH)

A minta neve: Ívóvíz
A minta jelzése Tisza István úti óvoda

A minta átvételének időpontja 2016. 01.25 11:45:27

Vizsgálati paraméterek Eredmény
Arzén 2 µg/l (10 rel. %)

Mangán <2 µg/l

Vas <0,1 mg/l  (5 rel%)

Ammónium <0,02 mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 650 µS/cm (5 rel%)
Nitrition-koncentráció <0,02 mg/l

Nitrátion koncentráció <2 mg/l

Permanganátos Kémiai Oxigénigény (KO_ps) 0,8 mg O2/l   (20 rel%)

pH 7,40 pH    (0,1 pH)

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Debreceni Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (NÉBIH)
vizsgálati eredményei
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Vízminőségi panaszok Mikepércsen

A Debreceni Vízmű Zrt. által végzett viziközmű szolgáltatás keretében 2015. január 20-át követően több 
lakossági panasz érkezett hozzánk a szolgáltatott vezetékes ivóvíz minőségével kapcsolatban.
A panaszosok általában túlzott gyógyszer, vegyszer, esetleg klór ízre panaszkodtak. A Debreceni Vízmű Zrt. 
a panaszok alapján soronkívüli laborvizsgálatokat végzett, a Vizműtelep kimenő vizeinek ellenőrzésére. A 
vizsgálatok megállapították, hogy a hálózatban jutatott víz minden paraméterében megfelel az érvényes 
jogszabályban rögzített feltételeknek.
A sűrűsödő panaszok helyszíni kivizsgálását is megkezdtük és ennek keretében mintát vettünk több 
panaszos kifolyójánál a Sirály és Széchenyi utcán. A mintavétel során a vízműves kollégák szagra és ízre 
is érzékszervi próbát tettek (ittak a vízből) de nem tapasztaltak a szokásostól eltérést.
Ennek ellenére, a panaszok hatására, soronkívüli hálózatöblítést kezdtünk a településen, hogy a vezetékben 
esetleg képződött üledékeket eltávolítsuk. Az időjárási viszonyokat és a település nagyságát figyelembe véve 
a hálózat öblítése kb. három nap alatt végezhető el.
A vízminőség-javító program keretében befejezett beruházásnak része volt a település teljes vízhálóza-

tának mechanikus tisztítása is (szivacsos mosatás), mivel a tisztítás-technológia átépítésének idejében a hálózatba csak nyersvízből 
(kútvízből) volt lehetőség a szolgáltatás biztosítására. A nyersvíz tartalmazott olyan komponenseket amelyek ülepedése elkerülhetetlen 
volt ebben az időszakban. Mivel a vízműtelep befejezésére és üzembe helyezésére csak az év végére kerülhetett sor, az időjárási viszonyok 
miatt a szivacsos mosatásra még nem kerülhetett sor. A kivitelezők elismerik ezen kötelezettségüket, rendelkeznek mostatási ütemterv-
vel, de a jelenlegi időjárási viszonyok közepette a munka elvégzését még halasztják. A munkák megkezdéséről értesíteni fogják az önkor-
mányzatot, és természetesen az érintett lakosságot is időben értesíteni fogják.
A Sirály és Széchenyi utcákon vett fogyasztói vízkivételekről vett minták laboreredményei is már ismertek, ami alapján megerősítjük, 
hogy a szolgáltatott vízben egyetlen olyan komponens (KOI, ammóníum, nitrát, nitrit, vas, mangán) sem közelíti meg a megengedett 
határértékeket, melyek kiválthatnak fogyasztói panaszokat.
A panaszok megszűnését biztos, hogy elősegíti a soronkívüli hálózatöblítés, a közeljövőre tervezett szivacsos hálózatmosatás, de vélhetőleg 
a lakosságnak is idővel hozzá kell szoknia, a korábban szolgáltatott nyersvíz, és a kezelt ivóvíz közötti érzékszervi különbséghez.
A Debreceni Vízmű Zrt. továbbra is abban érdekeit, hogy a mikepércsi lakosság is elégedett fogyasztó legyen, és ennek megfelelően ga-
rantáltan jó minőségű szolgáltatást tudjon igénybe venni.

Debrecen, 2016. január 26.        Ányos József vezérigazgató, Debreceni Vízmű Zrt.

A Debreceni Vízmű Zrt. által mért eredmények
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Folytatódnak a szennyvíz-csatornahálózat 
bővítésének tervezési munkái Mikepércsen

Önkormányzatunk már 2011-ben a vízi közmű projektek előkésztésére 
vonatkozó pályázaton nyert 12 millió Ft-ból elkészíttette a szenny-
vízhálózat bővítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt, a pénzü-
gyi elemzést és a hálózatbővítés kiviteli terveit.
Sajnos mivel a rendelkezésre álló Uniós forrás időközben kimerült, 
a tervezésre kiirt pályázatot nem követte a kivitelezésre vonatkozó 
pályázat, így a beruházás akkor nem valósulhatott meg.
Az Európai Unió új 2014-2020 közötti pénzügyi ciklusában a KE-
HOP-2.2.2 azonosítószámú Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program keretében nyílik lehetőség a csatornahálózat kiépítésére. Az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat a Környezeti és Energia-
hatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete alapján Mikepércs szennyvíz-csatornahálózatának bővítésére 
389 millió Ft-ot  irányzott elő a Kormány. A beruházás megvalósítására Önkormányzatunk konzorciumi megállapodást kötött a 
Nemzeti Fejlesztési Program Irodával (NEFPI), aki a beruházás lebonyolítását (terveztetés, engedélyek beszerzése, közbeszerzés 
lefolytatása stb.) végzi.

Mivel a tervezés és az engedélyezés óta hosszú idő telt el, szükség van a korábban elkészített tervek felülvizsgálatára. A NEFPI 
megbízta az Aqua Construct Zrt.-t a tervek felülvizsgálatára, amely munka eredményeként sikerült optimalizálni a megépítendő 
hálózat kialakítását és az átemelők számát. A megépülő hálózatnak meg kell felelnie a 397/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben 
előírt szennyvízcsatorna-ellátási körzet lehatárolásra vonatkozó követelményeknek (1 km vezetékhosszra legalább 52 lakásnak 
kell csatlakozni, és az üres telkek előközművesítése nem támogatható).

A tervezési munka várható befejezése és az építéshez szükséges engedélyek beszerzése után indítható meg a közbeszerzési eljárás, 
majd a kivitelezési szerződés megkötése a leendő kivitelezővel, amelyre előreláthatólag ez év III. negyedévében kerülhet sor.

             Karácsony Antal
Út víztelenítési probléma az Erdő 
(Orosz István) utca elején

A gyűjtőút-fejlesztési projekt kivitelezése 2015-ben 
befejeződött. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázat 
során a nyertes az elvégzett munkákra 5 évnyi garanciális 
időszakot vállalt, amely időszak alatt a jelentkező hibákat Ön-
kormányzatunk  ki tudja javíttatni, erre biztosíték a letétbe 
helyezett bankgarancia összege.
A felújított útszakasz hosszával kapcsolatban el szeretnénk 
oszlatni egy félreértést. Az Orosz István utca a földhivatali nyil-
vántartás és térkép alapján a Sugár utca csatlakozásig tart. Ettől a 
ponttól már az Erdő utca kezdődik.
A fentieknek megfelelően az Orosz István utcán teljes hossz-
ban, valamint az Erdő utca elején az első ingatlanokig történt meg az útfelújítás.  Azért csak eddig, mert az útszakasz gyűjtőút 
jellege a forgalmi vizsgálatok szerint az autóbusz fordulóig volt igazolható, és a projekt az előzetes tervek szerint is csak eddig 
tartalmazta az út felújítását. Tehát szó sincs arról, hogy menet közben elfogyott volna pénz.
A felújítás során az útépítés mellett a vízépítési munkarész is engedélyköteles tevékenység volt, amelyre vízjogi létesítési enge-
délyt kellett kérni az engedélyező hatóságtól. Az Erdő utca elejének víztelenítése a vízjogi létesítési engedélyben szereplőknek 
megfelelően, szikkasztó árkos rendszerrel történik.  Az építés során az engedélytől való eltéréssel a kivitelező kockáztatta volna 
az egész projekt elszámolhatóságát.
Természetesen a mérnöki létesítményeket az élet és a természet által diktált igényekhez kell igazítani, így az intenzív csapadékos 
időben jelentkező víztelenítési problémára az Önkormányzat megtalálta a megoldást. Saját kivitelezésben bekötöttük az árkot a 
közel lévő víznyelőbe, így nagy mennyiségű csapadék esetén biztosított a csapadék elvezetése.
                                  Karácsony Antal
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Száraztészta gyártási tevékenységgel bővült az értékteremtő közfoglalkoztatás

Száraztészta gyártással bővült a közfoglalkoztatás keretében végzett értékteremtő tevékenységek köre, a tésztagyártás 5 
fő részvételével idén januárban vette kezdetét a Kató iskola nagytermében. A tésztagyártás megkezdése előtt sor került 
a dolgozók kötelező egészségügyi szűrésére, valamint betanítására, a tevékenység szakmai felügyeletét Lakriouiné 
Barcsay Katalin élelmezésvezető látja el. A tésztagyártás elsősorban a konyhai igények kiszolgálására szolgál, sikeres-
sége esetén sor kerülhet a szélesebb körű kereslet kiszolgálására. A száraztészta ellenőrzött, minőségi alapanyagokból, 
nagy odafigyeléssel készül. Az Önkormányzat célja, hogy a mikepércsi bölcsődések, óvodások, iskolások, valamint a 
szociális étkeztetésben résztvevők saját termelésű, ellenőrzött, kiváló minőségű, egészséges élelmiszerhez jussanak. 
Ezt a célt szolgálja, hogy a konyha kizárólag saját termelésű zöldségeket használ fel az ételek elkészítéséhez, ezen ten-
denciát követi a korábban nagykereskedőktől beszerzett különböző száraztészták saját termékekkel történő kiváltása. 
A tevékenység keretében főként lebbencs, csiga, széles metélt, cérnametélt, valamint kockatészta készítése valósul meg.
 
                                                                                                                                                                          Dr. Vántus Tamás jegyző



Mikepércsi Tükör

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Újra bizonyítottak a mikepércsi véradók

Többen és többen jönnek a – lassan hagyományossá váló – mikepércsi 
nosztalgia-véradásra, amelyet a Magyar Vöröskereszt Debrecen Területi 
Szervezete a helyi Önkormányzattal szervez.

Mindenki egyért és mindenkiért – így jellemezhető az a véradás, amelyet 
január 15-én 9.00 és 12.00 óra között tartottak a Magyar Vöröskereszt Deb-
recen Területi Szervezetének önkéntesei és munkatársai Mikepércsen a Wass 
Albert Kultúrházban. Nyáron nosztalgia-véradássá változtatták a helyi véradá-
sokat az Önkormányzatnak köszönhetően, hiszen a helyi vezető testület sör-
virsli menüvel vendégel meg minden donort ezeken az alkalmakon. 

Véradásból, összetartásból: jeles

2016-ban az év első véradásán is finom falatok és italok fogadták a véradókat, akiket 
nem csak a vendéglátás mozgósított. Megtudták, hogy az egyik helybeli fiatalember  
gyógyulásához vérkészítményekre van szükség, és személyesen is érintettnek érez-
ték magukat a véradás ügyében. Tudván, hogy ha többen adnak vért, akkor hama-
rabb felépül beteg társuk – hiszen minél többen adnak vért, annál stabilabb a hazai 
vérkészlet –, másfélszer annyian eljöttek vért adni, mint legutóbb. Összesen 40-en 
nyújtották segítő karjukat. Közösségi szemléletüket és általános segítőszándékukat 
nem először bizonyították a Mikepércsen lakó emberek.  
    
    Piros Éva
      kommunikációs referens
      Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete         

Szélesssávú internet hálózatfejlesztés 
településünkön

A Magyar Telekom Nyrt. 2015 tavaszán kereste meg Önkor-
mányzatunkat azzal, hogy Mikepércs teljes belterületén a Digi-
tális Magyarország programot megelőzve kiépíti a korszerű 
adatátvitel feltételeit megteremtő szélessávú optikai hálózatot.

A beruházás befejezése után a szolgáltató minden egyes belterületi ingatlannál biztosítja a rácsatlakozási lehetőséget egy nagy adatát-
viteli sebességű optikai hálózatra, amelyen a letöltési sebesség a mostaninak többszöröse, igénytől függően akár 100 Mbit/s is lehet. Ez 
a műszaki fejlesztés lehetővé teszi a vezetékes telefon, a kábel TV és az internet elérését egy kábelen keresztül és a jövőbeni szolgáltatás 
fejlesztéseknek is megfelelő technikai hátteret ad. 

A hálózat kiépítését a Magyar Telekom Nyrt. megbízásából a HÍR-KER Kft. folyamatosan végzi. 2015. december 30-án megtörtént a 
munka rész-műszaki átadása, és mivel a szolgáltató már a hálózatépítés közben megkezdte az igények szerinti szolgáltatói szerződések 
megkötését, január utolsó hetében már 30 mikepércsi otthonban élvezhették a lakók a szélessávú internetelérés előnyeit. A kivitelező 
tájékoztatása szerint 2016. februárjának első két hetében újabb 80-100 előfizetőt tudnak a hálózatra csatlakoztatni.

A beruházás teljes befejezése 2016. március végére várható.
                          Karácsony Antal
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Önkormányzati kisokos 3. rész

Az önkormányzati működést bemutató cikksorozatunk következő részében a képviselő-testület bizottságaival, az önkor-
mányzatok törvényességi felügyeletével, valamint az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos főbb tudnivalók kerül-
nek ismertetésre. 

A képviselő-testület bizottságai

Amint arra korábban is utaltunk, a képviselő-testület az önkormányzati működés meghatározó szereplője, az önkormányzati 
feladat- és hatáskörök elsődleges gyakorlója. Közfeladatait azonban nem egyedül végzi, hanem az önkormányzati törvényben 
meghatározott szervei útján, amelyek között kiemelt szerepet töltenek be a szintén testületi elv alapján működő bizottságok.
A képviselő-testület - szervezetalakítási szabadsága révén - a szervezeti és működési szabályzatában a törvényi keretek között 
maga határozhatja meg bizottságainak számát, azok feladat-és hatásköreit, a bizottságok összetételét. Az önkormányzati törvény 
csupán annyi kötöttséget határoz meg, hogy kétezernél több lakosú településen kötelező pénzügyi bizottságot létrehozni, illetve a 
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát is bizottsági szinten kell elvégezni.
A bizottságok lehetnek állandóak (pl. pénzügyi bizottság), illetve a képviselő-testület egyes feladatok ellátásának időtartamára 
ideiglenes bizottságot is létrehozhat (pl. szavazatszámláló bizottság). A bizottságok a képviselő-testület tagjaiból és kívülről 
választott személyekből állhatnak össze azzal a kötöttséggel, hogy a bizottság elnökét és tagjainak több mint felét az önkor-
mányzati képviselők közül kell megválasztani.
A mikepércsi képviselő-testület alakuló ülésén a korábbi hagyományoknak megfelelően három, háromfős bizottság megalakí-
tásáról határozott (pénzügyi, szociális, valamint az ügyrendi bizottságok). A bizottságok - törvényben meghatározott feladataikon 
kívül - a képviselő-testület döntéseinek kezdeményezésében, illetve előkészítésében vesznek részt, amelyek mellett átruházott jog-
körben önkormányzati döntéseket is hozhatnak (pl. egyes szociális ellátások odaítélése esetén). A bizottságok működésére, néhány 
kivételtől és speciális szabálytól eltekintve, a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az önkormányzatok törvényességi felügyelete 

A Kormány az önkormányzatok törvényességi felügyeletét az illetékes megyei kormányhivatalok útján biztosítja. A kormány-
hivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja az önkormányzat szervezetének, működésének, döntéshozatali 
eljárásának, valamint döntéseinek a jogszerűségét. A jogszerűségi vizsgálat mellett ellenőrzi az önkormányzat jogalkotási és 
jogszabályon alapuló feladatellátási kötelezettségeinek teljesítését. A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása vizs-
gálati és intézkedési szakaszból áll. Ha a lefolytatott vizsgálat során a kormányhivatal jogszabálysértést nem észlel, a vizsgálati 
szakasz külön döntés meghozatala nélkül lezárul. Jogszabálysértés észlelése esetén kerül sor a felügyeleti eljárás intézkedési sza-
kaszára, amelynek keretében a kormányhivatal különböző, a jogsértés súlyához igazodó törvényességi felügyeleti eszközöket 
alkalmaz (pl. szakmai segítségnyújtás, törvényességi felhívás, törvényességi felügyeleti bírság) a jogszerű működés mielőbbi 
helyreállítása érdekében. Önkormányzatunk a törvényességi követelményeknek történő mind teljesebb megfelelés érdekében, 
rendszeres szóbeli és írásbeli kapcsolattartásra törekszik a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályával.

Az önkormányzat gazdálkodása

Az önkormányzat feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből (pl. helyi adók), más gazdálkodó szervektől átvett 
bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból biztosítja. Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves 
költségvetése, amelyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatokat nem 
veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetési törvény alapulvételével, a jegyző feladata a költségvetési rendelettervezet 
elkészítése, amelyet a polgármester nyújt be a képviselő-testületnek elfogadásra legkésőbb a tárgyév március 15. napjáig. A költ-
ségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza az önkormányzat tervezett bevételeit és tervezett kiadásait azzal, hogy a rendelet-
ben működési hiány nem tervezhető. A költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót 
kell készíteni, a képviselő-testület a zárszámadás keretében ellenőrzi és fogadja el a költségvetési rendelet végrehajtását legkésőbb 
a tárgyévet követő ötödik hónap utolsó napjáig. 

Cikkünket a Mikepércsi Tükör következő számában folytatjuk. 
                    Dr. Vántus Tamás jegyző
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Fűtési tanácsok nem csak az idei szezonra

Lassan véget ér a tél, vannak közöttünk olyanok, 
akik idén próbáltak ki új fűtési módokat a családi 
házuk fűtésénél, másoknál fogyóban a fa és általában 
nyáron vagy ősz elején már beszerzik a következő 
télre a tűzifát. Akadnak olyanok is közöttünk, akik 
most tervezik, hogy alternatív megoldásokat keres-
senek a következő hideg időszakra. Nekik kívánunk 
hasznos tanácsokkal szolgálni, mert tervezni és 
kivitelezni nem télen kell.

Jelenleg is legolcsóbb és talán az egyik legjobb hatás-
fokú fűtési tecnika a cserépkályhás fűtési megoldás, aki 

azonban a cserépkályhánál gyorsabb telepítésű megoldást választ, az gondolkodhat öntöttvas kályhákban is, amely nem igényel jelentős 
építést. Csupán abban kell biztosnak lennünk, hogy szilárd tüzelésre alkalmas-e a kéményünk. Ha nem, akkor 1-2 napos munkával azzá 
kell tennünk. Mindössze az engedély beszerzése lassíthatja a folyamatot. Az öntöttvas kályha telepítése szintén 1-2 napot vesz igénybe, 
amit célszerű szakemberre bízni. A kályha bekötését mindig próbafűtés követi.

Milyen kályhát ne vegyünk?

A pár tízezer forintos akciós kályhák lehet, hogy a végén sokkal többe kerülnek, ha egyáltalán pár évnél tovább bírják, és nem 
deformálódnak el a hő hatására. Ezek gyártói a béleléssel és a lemezvastagsággal is takarékosan bánnak. Nem csak a deformáció 
okozhat gondot, de egy-két éven belül veszélyesekké is válhatnak. 

Hosszútávú megoldás

Az öntöttvas kályhák azért jelenthetnek hosszútávú megoldást, mert a bennük található légbuborékok hosszan tárolják és sok-
kal egyenletesebben sugározzák ki a hőt. A CB kályhák 40 százalékos tüzelőanyag-megtakarítással működtethetőek. A skan-
dinávok hideggel kapcsolatos tapasztalata valós, így érdemesebb az általuk gyártott kályhákat előnyben részesíteni mondjuk 
a kínai gyártókkal szemben. Van olyan norvég gyártó, aki maximális hatékonyságot garantál normál fafelhasználás mellett. A 
fűtési idő teljesen megrakott tűztér és fojtott légáramlás esetén elérheti a nyolc órát.

Oda kell figyelni a méretekre

A 2,5-3 m belmagasságú házaknál a szigeteléstől, a nyílászárók minőségétől és nagyságától, a tájolástól is függően 40-100 W/m2 
teljesítmény szükséges. Egybenyíló terek esetén nagy térből nyíló kisebb tereket egy kisebb kályha is képes befűteni. Átlagban egy 
100 m2 alapterületű ház fűtéséhez 4-10 kW teljesítményű kályhára van szükség.
Itt is fontos szem előtt tartani azt a tényt, hogy a kályhákat száraz fával kell táplálni, amelynek nedvességtartalma 12% alatt van. 
Puhafa használatánál a tüzelő gyorsabban elég. Hosszú égési idő száraz keményfával érhető el.

Tűzifa titkok

A fa olcsó, megújuló és környezetbarát tüzelő, ezért újra reneszánszát éli. Mikepércsen is egyre több család használja teljes 
egészében vagy kiegészítő fűtésként a gáz mellett. A fa hosszan nem tárolható, így nagyob mennyiséget nem is célszerű tárolni, 
elengedhetetlenné válik a szükséges mennyiség évenkénti beszerzése. Bár a télnek lassan, de biztosan vége, sokan már a kiürült 
tárolók megtöltésén gondolkodnak. Nekik szolgálunk néhány hasznos vásárlási tippel arról, hogy milyen fát, milyen áron, milyen 
mértékegység szerint rendeljünk, majd hogyan tároljuk.

Legjobb tavasszal kitermelt fát vásárolni, amely, ha ősszel hozzánk kerül, már fél éve szárad. Az erdőgazdaságok által kínált fa 
az úgynevezett egységes tűzifa (1 méteres darabok, 5-35 cm-es átmérővel úgy, hogy a sarang magassága 1,75 méter magas). En-
nek tömör köbmétere 19.000 Ft, amihez még a darabolás és a szállítás költségét is hozzá kell számítani. A fűrészelt (kuglizott) és 
házhoz szállított fa ára általában magasabb, 22-23.000 Ft lehet köbméterenként. A frissen kivágott fa rengeteg vizet tartalmaz. 
Vigyázzunk, hogy ne frissen kivágott fát adjanak el nekünk, mert akár súlyra, akár köbméterre vesszük, többet fizetünk a kel-
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leténél. A száraz tűzifának jobb a fűtőértéke, így arra kell törekednünk, hogy a tűztérbe mindig száraz fa kerüljön. A vizes fa 
kikezdheti a kéményt, hiszen a fában lévő nedvesség kicsapódik a kémény falán, a savas lé pedig kimarja a fugát.
A falvakban fát teherautóval áruló eladók több trükköt is bevethetnek, még slaggal is meglocsolhatják a fát, hogy a mérlegelésnél 
jobban járjanak. Ezeken a gépkocsikon jellemzően 20-30%-kal kevesebb a tüzelő, mint amennyire taksálja az eladó. Ezért a fát 
soha ne súlyra vegyük, kivéve ott, ahol hitelesített mérlegen mérik a száraz fát és számlát is kapunk. Kedvezőbb rakott köbméterre 
venni a fát, az ellenőrizhető a legkönnyebben. Aki védeni akarja a hazai erdőket, semmiképpen ne vegyen fát számla nélkül. Az 
erdészetektől vásárolt fa biztosan megbízható forrásból származik. Hosszú égési idő a száraz, kemény fával érhető el, az ajánlott 
keményfák a tölgy, a cser, a gyertyán, a juharfélék, a kőris, a bükk, az akác. Ezek közül a legmagasabb energiatartalma a gyertyán-
nak van.

Fontos a tűzifa megfelelő tárolása, amihez szabadban lévő fedett hely szükséges, amelyet átjár a levegő. Az ideális tároló délfelé 
néz, napos, véd az esőtől és a talajnedvességtől. A száradás miatt érdemes már hasogatva tárolni. A tárolóban használhatunk UV-
stabilizált nejlonfóliát vagy polikarbonát lemezt is. A fát helyezzük lábakon álló pallóra, hogy a felverődő esőtől védjük. A sorok 
között hagyjunk kézfejnyi távolságot, hogy a szabadon mozgó levegő magával vigye a távozó nedvességet. Lakásba a felhasználás 
előtt egy nappal vigyük be a fát. Hosszabb távon nagyobb mennyiséget nem éri meg bent tárolni, mert a rosszabb légcsere miatt 
a fán hamar gombásodás jelenik meg.

Rezsicsökkentés fával

Azok a családok, ahol csak fával fűtenek bruttó 10%-os kedvez-
ményre 10 köbméterig jogosultak. A csökkentett áron az úgyne-
vezett méteres fához juthatunk hozzá, amelynek a felhasogatásáról 
nekünk kell gondoskodnunk. A vásárlásra vonatkozó igényünket 
bármelyik erdészetnél bejelenthetjük.
 
Szociális tűzifa, mint lehetőség

Vannak erdőgazdaságok, ahol saját magunk gyűjthetjük össze a vé-
konyabb ágfát, ami így olcsóbb, akár tizede is lehet a piaci fának. 
Emellett az önkormányzatok, így a Mikepércsi Önkormányzat is 
évek óta pályázik és nyer az állami szociális tűzifaprogramban, 
ahol a rászoruló családokon segítenek. Fával fűteni nem olyan 
egyszerű, mint gázzal, de ha valaki mégis ezt az utat választja, 35-
40%-kal olcsóbban varázsolhat meleget a lakásába. Vízteres kandallóval, mely az épület fűtési rendszerére képes rásegíteni, napi 
egyszeri begyújtás mellett a gázszámla 30%-át spórolhatjuk meg.                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                K.F.
                        Forrás: Internet

Közel 400 család részesült idén a szociális tűzifából 

Amint arról korábban beszámoltunk a Belügyminisztérium 4.498.340 Ft összegű, vissza nem térítendő egyszeri támogatást bizto-
sított, amelyből az Önkormányzat - 321.310 Ft önrész biztosítása mellett - 253 erdei m3 keménylombos tűzifát vásárolt a Nyírerdő 
Nyírségi Erdészeti Zrt-től. A Nyírerdő idén is jó minőségű, vegyes tűzifát szállított.
Az Önkormányzat 2015. december 14-től kezdődően folyamatosan bírálta el a beérkezett kérelmeket, 2016. február 15-ig közel 
négyszáz család részesülhetett tűzifa támogatásban. 
A beérkezett kérelmek elbírálása rászorultság alapján történt, amely során főként a jövedelemi viszonyok, a családban élő halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, valamint a lakásfenntartási kiadások mértéke került figyelembevételre. 
A tűzifa támogatások házhozszállításáról az Önkormányzat saját gépjárműveivel gondoskodott, a fel- és lepakolást közfoglalkoz-
tatottak végezték. 
A kiosztott tűzifa támogatásokkal sok rászoruló család téli fűtési kiadásaihoz sikerült hozzájárulni, reményeink szerint idén még 
nagyobb mennyiségre sikerül majd pályázni.    
                                                                                                                                                                                  Dr. Vántus Tamás jegyző
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Itt a farsang, áll a bál a Napsugár Bölcsődében

Farsangkor a telet búcsúztatjuk. Bölcsődénket zenebohócok látogatták meg, farsangi műsort mutattak be. A gyermekek 
több hangszerrel ismerkedhettek meg (gitár, hegedű, hangutánzó fabéka). ”Itt a farsang áll a bál” című dalt énekeltük együtt, 
közösen táncoltunk  A gyerekek kipróbálhatták magukat mint zsonglőrök, tányért pörgettek.  Vidám hangulatban búcsúztak 
el tőlünk a bohócok. a legközelebbi viszontlátásig.
 
Bölcsődénkben az Aprócskák farsangját 2016.02.19-én, délután 15.30-tól tartjuk meg. Szeretettel várjuk a kedves szülőket is, 
a családi délutánunkra.
                Dudás Gyöngyike bölcsődevezető

INTÉZMÉNYI HÍREK/BÖLCSŐDE
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Sószobát kaptak a mikepércsi óvodások

Régi álmunkat teljesítette a fenntartónk, Mikepércs Község Önkormány-
zata, amikor lehetőséget adott a sószoba kialakítására a Meseerdő egy erre 
a célra kijelölt helyiségében.
Óvodánk kiemelt feladatának tartja az egészséges életmódra nevelést, ezzel 
együtt a prevenciót, a betegségek megelőzését.

Napjainkban a légzőszervi megbetegedések (krónikus felső légúti hurutok, 
melléküreg gyulladások, allergiák) sajnos gyakran végig kísérik az óvodás 
kort, ezzel sok-sok kellemetlenséget okozva gyermekeinknek. A sószoba ki-
alakítása reményeink szerint ennek a problémának a megoldásában segít.  
Tímár Zoltán polgármester úr adományaként a parajdi sóbányából szállított 
sótömbök széttördelésével kezdődtek a munkálatok.

A helyiség kialakításánál figyelembe vettük a gyógyulás egyéb lehetőségeit, 
így a só tartófal a natúr fa természetességével biztosít megnyugtató 
környezetet, kényelmet és relaxációs zene, hangulatfény, párásító fokozza a 
terápia hatékonyságát. A gyerekek az ott töltött időben sóhomokozóban is 
játszhatnak, ami különleges élményt jelenthet a számukra.

A só mind fizikai, mind kémiai szem-
pontból semlegesítő-kiegyenlítő 
hatású. A sókristályok életfontosságú 
negatív ionokat adnak le a szoba 

levegőjének. A levegőben túltengésben lévő pozitív töltésű ionok felelősek nagyrészt a 
krónikus betegségek kialakulásáért, fizikai-lelki kimerültségünkért. A só által leadott, 
belélegzett negatív töltésű ionok kedvezően hatnak egészségünkre, erősítik immunrend-
szerünket, általános közérzetünket. A sószobánk célja tehát  nem csupán a gyógyítás, ha-
nem inkább a megelőzés. A prevenció lényege, hogy a gyerekek erősebbek, ellenállóbbak 
legyenek.

A helyiséget mindegyik csoport délelőttönként, hetente kétszer, átlagosan 20-
30 percig használja. A járványos időszakokban, illetve az allergiaszezonban a 
betegségekre fogékonyabb gyerekek ennél több időt is tölthetnek a gyógyító 
környezetben. Természetesen a bölcsisek is használhatják a sószobát.
Mikepércs Önkormányzata előzetes bejelentkezéssel azoknak a krónikus beteg-
ségben szenvedő gyerekeknek is biztosítja a sószoba használatának lehetőségét, 
akik a településünkön élnek, de nem a mi óvodánkba járnak.

                                                                                                      Móré Sándorné     
            óvodavezető

Programok a Csodavár Óvodában

Február 19. Péntek: Farsang: Petőfi utca és Meseerdő óvodarészen is. Kölyökidő Alapítvány 30 perces ingyenes táncháza 
délelőtt mindkét helyen.

Február 26. Péntek: Tompeti és Barátai zenés előadása (a szülők finanszírozásával) 8.45: Meseerdő,  10.45: Petőfi utca

Március 9. Szerda: Pillangó bábszínház: A gólya és a madárijesztő

Március 11. Péntek: Március 15. megünnepelése a Méhecske és Nyuszi csoportosok  műsorával, majd az Emlékkert felkeresése.

INTÉZMÉNYI HÍREK/ÓVODA
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Csere-bere délután 

November 27-én CSERE-BERE délutánt rendeztünk napközis tanulóink számára. 
A programot a 4. számú napközis csoport tagjai nyitották meg vásári kikiáltókkal és 
mókás dalocskával. Évről-évre nagy sikert arat kisdiákjaink körében ez a program, 
hiszen itt elcserélhetik egymás között régi-megunt apró játékaikat. Azáltal, hogy a já-
tékok új gazdára találtak, napközis gyerekeink felfrissíthették otthoni játékkészletüket. 

                                                                                                                           Kimás Istvánné

Kosárlabda verseny

November 25-én iskolánkat a nyolcadikos tanulók képviselték Derecskén a Bocskai Ist-
ván Általános Iskolában első alkalommal megrendezett Kosárlabda kupán. Tanulóink 
lelkes és sportszerű játékkal a harmadik helyet szerezték meg.

                         Rozsondai Tibor, Kelemenné Hortobágyi Ilona

Mindentlátó királylány – Színházlátogatás az alsó tagozattal 

Az alsó tagozatosok közül 97 tanulónak van  mesebérlete, mellyel a Csokonai Színház repertoárjából két előadást nézhetnek 
meg a gyerekek. Az első műsor a Víg Kamaraszínházban november30-án került színpadra, Mindentlátó királylány címmel. Két 
különbusszal érkeztünk meg a 13 órai kezdésre. A gyerekek a színházban nagy várakozással foglalták el helyüket. A darab ötlet-
gazdagon került megrendezésre, épp ezért fájlaltuk, hogy rövid volt.                                                                              Gulyás Erzsébet

Csongor és Tünde - Színházlátogatás a felső tagozattal

December 3-a az ifjúsági színházbérlet második előadásának ideje volt, ekkor mutatták be a Csongor és Tünde című darabot. 
A Víg Kamaraszínházban a művészek telt ház előtt játszották. Az 1:45 perces műsor osztott sikert aratott a 17 felső tagozatos 
diákunk között. Ez annak is betudható, hogy a mű nyelvezete, eszmeisége az ötödik osztályos diákok számára még nehezen ért-
hető.                                                                                                                                                                                             Gulyás Erzsébet

Ovisuli

Pedagógusaink, valamint az óvodások betegség miatti hiányzá-
sai okán kissé módosítanunk kellett a decemberi Ovisuli progra-
munkon. A leendő elsős tanító nénik módszereinek a bemutatását 
januárra tettük át, hogy minél több érdeklődő tudjon eljönni, im-
már egészségesen. Mindezek ellenére közel harminc óvodás volt 
kíváncsi az angol nyelvi foglalkozásunkra, és az eddigiekre is 
jellemző, remek hangulatú karácsonyi kézműveskedésünkre. Isko-
lánk nyelvtanárai, Kovács Judit és Kovácsné Bíró Annamária isko-
lánk tanulóival már a foglalkozás elején megalapozták a hangulatot 
színvonalas karácsonyi angol nyelvű műsoraikkal. A foglalkozás 
további részében Kovács Judit tanárnő mutatta meg a gyerekeknek az 
angol nyelv szépségét, játékos formában. Az Advent hangulatát idézve 
angyalkákat készítettünk, melyet örömmel vittek haza a gyerekek. 
Apró ajándékkal engedtük el ovisainkat, kikkel januárban reméljük 
újra találkozunk. 
            

Feketéné Györfi Erika fejlesztő pedagógus

INTÉZMÉNYI HÍREK/ISKOLA
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Madárkarácsony

December 15-én délután rendeztük meg hagyományos Madárkarácsony 
vetélkedőnket iskolánk felső tagozatos diákjainak. Az osztályokat négy fős csa-
patok képviselték. A madarak világáról szerzett ismereteiket több feladatban 
alkalmazták a tanulók. A feladatok között kirakó, totó, rejtvények, fajfelismerés 
is szerepelt, és természetesen szó esett az év madaráról a búbos bankáról is. A 
legeredményesebb csapat a 8.b osztály csapata lett. A 6.b és a 7.a osztály csapa-
tai egyenlő pontszámot szereztek. A helyezések eldöntésére plusz feladatot kap-
tak, melyben a hetedikesek csapata bizonyult jobbnak, így a második helyezett 
a 7.a, a harmadik pedig a 6.b osztály lett. 
                                                                                                     Kelemenné Hortobágyi Ilona

Tanár-diák sportdélután  

December 16-án került sor a második tanár-diák sportdélutánra. A karácsonyi 
készülődés mellett jutott idő egy kis kikapcsolódásra, mozgásra is. Ismét kosár-
labdáztunk, röplabdáztunk és fociztunk is. A meccsek jó hangulatban zajlottak, 
sokat nevettünk és mozogtunk. Kellemesen elfáradva tértünk haza.                                                                                                  
                                                                                                  Kelemenné Hortobágyi Ilona

Jégtánc mikepércsi módra

Január 18-án - immár több éves hagyomány folytatásaként – iskolánk vállalkozó kedvű diákjai útra keltek a debreceni 
Jégcsarnokba, hogy élvezhessék a fagyasztott víz közelségét. Azaz, csak útra keltek volna, mert olyan hideg volt az idő, 
hogy még a buszok is befagytak, így jócskán megvárakoztatták a kis nebulókat. De mi nem adtuk fel! Igaz, hogy harapni 
lehetett a levegőt, olyan friss volt, de hétágról sütött a nap és a lelkesedésünket semmi sem törhette meg. A második 
próbatétel a korcsolyacipő felhúzása volt. Nem is olyan könnyű feladat ez! A kemény cipőhöz erős ujjak kellettek. Aztán 
irány a pálya, elsőként az alsó tagozatosok szánthatták fel a tükörsima jeget. Tényleg felszántották: ki a korcsolyájával, ki 
a puhácska alsófelével. Mint a Keljfel Jancsik, úgy pattantak fel, ha netalán közelebbi ismeretségbe kerültek a jéggel. Nem 
sírt senki. Köröztünk és versenyeztünk, estünk és nevettünk, húztuk egymást és kapaszkodtunk a palánkba. Mindenki 
arca kipirult, új frizurát fésült a szél, de roppantul élveztük. Aztán a felső tagozat is megérkezett, sajnos megért az idő 
a váltásra. Megúsztuk baleset nélkül, mindenki egészségben tért haza. Csak egyet sajnáltunk: hamar letelt az időnk! De 
élménnyel és zöld foltokkal gazdagabban folytatódhat a suli holnap. Jövőre ugyanitt találkozunk!
                                                                                                                                                                                              Ivánka Tóth Éva
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Dátum Időpont Esemény
02.18. 16.30 OVISULI
02.26. KISZÉZÉS A NAPKÖZISEKNEK 
02.29. ISKOLAI SZÉPOLVASÁSI VERSENY A 2-4.ÉVFOLYAMOSOKNAK 
01.29. HARAMIA PRÓBA A NAPKÖZISEKNEK

03.05. MUNKANAP, MÁRCIUS 14. LEDOLGOZÁSA „B” HÉT HÉTFŐ SZERINT
03.08. KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYI VETÉLKEDŐ 

A FELSŐ TAGOZATOSOKNAK
03.11. RÖVIDÍTETT TANÓRÁK: MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS 

SZABADSÁGHARCRÓL
03.17. NYÍLT ÓRA A LEENDŐ 1.OSZTÁLYOS TANULÓK SZÜLEINEK
03.17. 16.30 OVISULI VI. 
03.18. A VÍZ VILÁGNAPJA – AQUATICUMI KIRÁNDULÁS A FELSŐ TAGOZATOSOKNAK
03.21. HÁZI MATEMATIKA VERSENY AZ 1-4. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA
03.22. HÁZI MATEMATIKA VERSENY AZ 5-8. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA
03.23. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP – TANKERÜLETI SZAKMAI NAP
03.24-29. TAVASZI SZÜNET
03.30. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP – HUNYADI NAP

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
februári és márciusi programjai 

VERSENYEREDMÉNYEK

Iskolai házi versenyek
Simonyi Zsigmond helyesíró verseny
iskolai fordulójának eredményei 

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

1. helyezett Diós Eszter 5.a Dorogi Zsófia 6.b Ujhelyi Imre 7.a Fehér Kincső Napsugár 8.b
2. helyezett Kovács Dorottya 5.a Besenyei Virág  6.b Pásti Nóra 7.a Nagy Ibolya 8.a

3.helyezett Bánik Luca 5.a Ilyés Orsolya 6.b Rácz Rita 7.a Almási Ágnes 8.b

Lotz János  szövegértési és helyesírási verseny iskolai 
fordulójának eredményei 

7.évfolyam 8. évfolyam

1. helyezett Ujhelyi Imre 7.a Fehér Kincső Napsugár 8.b
2. helyezett Pásti Nóra 7.a Dér Emese 8.b
3. helyezett Molnár Dávid 7.a Nagy Regina 8.b 

INTÉZMÉNYI HÍREK/ISKOLA
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MEGYEI VERSENYEK EREDMÉNYEI:
 
“ A nyelv egy szépen szóló muzsika” elnevezésű megyei helyesírási verseny

Immár tizedik alkalommal rendezték meg Debrecenben a Karácsony Sándor Általános Iskola rendezésében az “ A nyelv egy 
szépen szóló muzsika” elnevezésű megyei helyesírási versenyt, melyen ezúttal 16 iskola 86 versenyzője indult. 

Büszkén elmondhatom, hogy tanítványaink eddig minden versenyen részt vettek, s ezúttal is eredményesen szerepeltek.  Hét 
fős csapattal képviseltettük magunkat. 
Közülük, a hetedik évfolyamosok között Ujhelyi Imre (7.a)  3. helyezést ért el,  az ötödikeseknél Diós Eszter (5.a) az elsővel 
azonos pontszámmal 2. lett.                                                                                                                                                                                                                                        

                      Szil András

Komplex tanulmányi verseny 

Tankerületünk – hosszú kihagyás után – ismét megrendezte általános iskolái számára a komplex tanulmányi versenyét. 
Monostorpályi vendégszeretetét élveztük. Három fős csapatok képviselték iskolánkat: az alsó tagozatot Gali Máté, Kap-
dos Flóra és Tóth Balázs, míg a felsőt Almási Ágnes, Fehér Napsugár és Nagy Ibolya. Kemény felkészülés után kétszer 
60 perc állt rendelkezésünkre a feladatlapok kitöltésére. Az alsóban 3, míg a felsőben 6 tantárgy ismeretéről kellett 
számot adnunk. 

A 16 csapatból a 4. évfolyamosok V. helyezést, a 8.évfolyamosok IV. helyezést értek el. Szoros küzdelemben egy pár 
ponttal lecsúsztunk a dobogóról, Derecske, Létavértes és Hosszúpályi sajnos megelőzött minket. De mienk lett a 
felkészülés tudása és a remek programok sokasága. Ellátogattunk a különleges strucc-farmra, megnéztük a Tubusnak 
nevezett magtárat és a Templomkertben felállított Szabolcska-padot és fát. Elfáradva, de sok élménnyel gazdagodva 
tértünk haza.
                                                                                                                                                                                                  Ivánka Tóth Éva

NÉPTÁNCVERSENY

Idén is megrendezésre kerül a tavaly első alkalommal és nagy 
sikerrel megszervezett Béres András Szólótáncverseny. 

Az ez évi viadal azonban már szélesebb réteget mozdít meg, im-
máron tankerületi versennyé lépett elő. A mikepércsi iskola nép-
táncosai így összemérik tudásukat a derecskei tankerület többi 
táncosával.  

A rendezvénynek a Wass Albert Kultúrház ad otthont 2016. 
március 5-én, szombaton 16.00 órától. A bátor jelentkezőknek 
egyetlen szabadon választott táncanyagból kell 1,5-2 perces im-
provizációt bemutatniuk egyedül a színpadon. A produkciókat 
4 tagú szakmai zsűri értékeli, és arany, ezüst valamint bronz 
minősítéssel jutalmazza a táncosokat, és ezen felül minden 
kategória legjobbja különdíjban is részesül. 

A táncosok idén élőzenei kíséretre mutatják be produkcióikat, a talpalávalót a Szeredás Népzenei Együttes húzza. Az eredmény-
hirdetés előtti szünetben pedig táncházzal várjuk az érdeklődőket. A rendezvényre a belépés díjtalan.
                                                                                                                                                                                             Török Gergely
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CSELEKVÉSEK „BESZÉLGETÉSE”

Mikepércsi alkotók kiállítása

„Ha nem jönne többé angyal, elpusztulna a világ. Míg Isten hordozza a föl-
det, folyton küldi angyalait. Az angyalok idősebbek minden vallásnál – és még 
mindig eljönnek olyan emberekhez is, akik vallásról hallani sem akarnak már.” 
Így idézte Fekete Károly tiszántúli református püspök Claus Westermann bib-
liatudóst egy adventi köszöntőben, mely éppen egy képzőművészeti kiállítás 
megnyitásán hangzott el.

Hogy miért hivatkozom erre a szövegre? – Mert az advent: angyali idő. Az angyal 
médium, közvetítő, figyelmeztető és védelmező; kommunikációs szerepe van az 
emberi és az isteni közötti beszélgetésben. S az advent a beszélgetés ideje: meg-
szólítani Istent és várni az Egyszülöttet; számot vetni az esztendővel, megtisztítani 
magunkat karácsony előtt. Vallástól, hitelvektől függetlenül: mindenkinek szüksége 
van számvetésre. Hogy tisztábban lássunk. Most még tükör által és homályosan, de 
mindenütt észre lehet venni a jeleket. Egy kiállításon is, a művészetek tükrében: 
az alkotószellem, a teremtőkéz, a cselekvő ember jeleit. Hogy meg szeretnék mutatni valamit a világból és önmagamból, szebbé 
szeretném tenni a lelkemet és a környezetemet.

Beszélgetés ideje az advent önmagunkkal. Bizonyára ismerünk olyan embereket, akik annyira haragszanak a világra, hogy nem 
állnak szóba önmagukkal sem. Advent angyalai megszólítanák ezeket az embereket is. S advent angyalai megragadják az alkal-
mat, hogy ott legyenek, ahol az emberek vannak, hogy beszélgetést tudjanak kezdeményezni.           
A vasárnapok mögé tolakodva, meghasonlást is hozhat az advent: ahogyan a modern ember ünnepli. Az ellentétet a várakozás, 
az áhítat csöndje és a vásár forgataga kelti.  A külvilág mindig is zajos, szereti tudatni magáról, hogy ő ’a’ világ. Értékvesztés akkor 
van, ha legbelül nem tudunk elcsöndesedni.

Egy művészeti kiállítás, ahol festmények, fotográfiák, kézműves, népi és iparművészeti alkotások láthatók, a maga ünnepi jel-
legében a csöndet is segíti. Hiszen – mint a modern művészetfilozófia hirdeti (s nem mond újat, mert mi is ezt érezzük) – a 
művészet, a szépség és az alkotás öröme: játék, szimbólum és ünnep. Felszabadultság és versengés egyszerre, rend és könnyűség, 

KULTÚRA
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akár csak a játék; jelkép, mert túlmutat önmagán; – és ünnep, mert kiemel a hétköznapokból. Hogy a művészet az adventi vára-
kozástól sem esik távol, arra az is utal, hogy a szigorú Kálvin a Szentlélek ajándékának tekintette, s mint ilyen, azt tanácsolta, 
hogy éljen vele, akinek megadatott: mások és az Isten dicsőségére. A cipész is a maga munkájával dicsőíti Istent – folytatta 
Luther gondolatát –, tegye ezt a ruhakészítő, a hímző és csipkeverő, a fotográfus és képzőművész.
De nemcsak gyönyörködtetésre való mindaz, a Cambria Mathmit a művészi alkotószellem létrehoz, hanem a tanításra és 
a szemléltetésre; az alkotás nemcsak önkifejezés, hanem megismerés is. Nemcsak a világ megismerésének művészi formája 
és kerete lehet egy festmény, de az ember önismeretét is elősegíti. Tájképet és belső képet, tárgyat, csendéletet és érzést vagy 
jelenséget egyaránt látunk, viseleti darabot és díszt; a funkció és esztétikum, a hasznosság és szépség gyakran karöltve járnak.
Hamvas Béla írja az antik és modern tájképről szóló esszéjében, hogy a modern tájkép a természet átszellemítése, a szemre ható 
„kozmikus érintés ábrázolása”. Igazság van a művek mögött, alázat és őszinte vágy a megmutatásra és megismerésre. Az alkotás 
ebben az értelemben szakrális. Ugyan nem arra törekszik, hogy Istenhez tartozó legyen, de arra igen, hogy ne pusztán tárgy 
maradjon, de a lélek és a szellem is otthon érezze magát benne. Hogy a fizikai tárgynak metafizikai, anyagin túli, szellemi-lelki 
jelentése is legyen. S hogy a cselekvések (alkotógesztusok) folytassanak párbeszédet e közegben.  

Az igazság viszont nem ábrázolható, s még csak nem is látható. Az alkotó csak jeleket használ, ezek a jelek pedig fölfelé mu-
tatnak. Nem felkiáltójelek, nem lezárnak, hanem a nyitott világot jelölik. Advent is erre való. Hogy elcsendesülve ne bezárjuk, 
hanem éppen ellenkezőleg: megnyissuk magunkat, a szívünket Karácsony, a Születés Fényének.
A művészet: utazás. „Otthon a világot ismered meg – írta Hamvas Béla –, utazva önmagadat; mert otthon a súly magadra 
esik, az úton a világra, s mindig az marad ismeretlen, ahová nézel.” Aki átérezte már, milyen az utazás mámora, a megismerés 
kalandja, ismeri a vágyat is, hogy jó lenne egyszerre minden irányban utazni. Mint ahogy a tűz ég, és ahogyan a fény terjed.
Ezt a sok irányt képviselik a mikepércsi alkotók az adventi tárlaton. Aki belép a kiállítótérbe, egyszerre sok irányba indul el, a 
megismerés sokféle útját járja be, akár egy csipketerítőn, egy míves karácsonyi díszen keresztül, akár egy veretes öltözék előtt 
állva, vagy a grafikák és festmények, portrék, virágok, a berendezett és a természeti terek között járva. Örömteli, hogy – amatőr 
és professzionális – egyéni alkotók, művészfamíliák és alkotókörben résztvevők mellett olyan nevekkel szintén találkozhatunk, 
akik itt állnak első alkalommal közönség elé: gobelinkészítő, kézműves népi iparművész és festő. Dédelgetik-erősítik egymást 
a különböző művészeti ágak és műfajok: festészet, fotográfia, iparművészet s más kézműves tevékenységek (viselet és ékszer, 
gyöngy és csipke). Nem számít az sem, hogy valaki évek, évtizedek óta jelen van a képző- vagy iparművészeti közéletben, ismert 
és elismert alkotó, vagy kisebb szárnypróbáit segítik a mikepércsi alkotótársak és maguk a közösségi terek; s a legfontosabbról se 
feledkezzünk el: a közönségről.
Az advent nyitott ünnep, kétszeresen is az. Egyrészt az embernek kell megnyitnia magát, hogy befogadja a Szent Fény krisztusi 
csodáját, másrészt az ember belép a Születésen keresztül a nyitott világmindenségbe.
Az adventi kiállítás pedig abban az értelemben is nyitott, hogy minden kiállított kép és tárgy nézőre, befogadóra vár. A néző az, 
aki befejezi a művet, mert szereti és megérti; mert engedi, hogy része legyen életének a művekből áradó szépség, amelyben ott 
lesz az ő saját lelke is. Mert beledobogja a szívét egy terítőbe, vagy beleszereti álmait egy festménybe. Szeressenek hát továbbra 
is bennünket ezek az alkotások – szeressenek vissza mind!  

KIÁLLÍTÓK VOLTAK: A Mikepércsi Hímzőkör debreceni, békéscsabai, jászsági kisbunda hímzésből és szentistvándi 
hímzésből mutatott be válogatást (tagjai: Kormányos Lászlóné, Czirják Józsefné, Csengeri Lajosné, Csonka Lászlóné, Fene Sán-
dorné, Szilágyi Sándorné, Tahóczki Sándorné, Tóth Imréné). Fehér Csaba grafikusművész két akvarellt mutatott be; Kálmánné 
Tóth Annamária mese-illusztrációkat állított ki; Keszler Ibolya ékszerkészítő munkáit egyedi tervezésű ruhákhoz készítette. 
Kiss Ferenc fafaragó; Királyné Kormányos Szilvia gyöngyfűző üvegfestéses munkát hozott; Kormányos Lászlóné viseletkészítő, 
népi iparművész; Kormányos Enikő fotós tájképeket, Nagy Ildikó Gabriella festőművész téli tájképet, virágcsendéletet állított 
ki; B. Nagy Gabriella művésztanár képei a pillanatok, az idő és tér tanulmányozásához készült stúdiumok; Balázs-Nagy Éva 
iparművész svédországi fotográfiákat mutatott be. Nagy Péter amatőr fotográfus mikepércsi felvételeit láttuk; Solymosi Gá-
bor festőművész virágcsendéletet hozott; Steiner Mária ékszerkészítő féldrágakő befoglalású kitűzői csomóöltés, vert csipke, 
szalaghímzés, gyöngyhímzés, tűfilc technikákkal egészülnek ki; Juhász Péter olajképpel jelentkezett; Kalmárné Győrfi Eszter 
csipkeverő adventi/karácsonyi alkalomra vert csipkéit, terítőjét és rongyszőnyegét állította ki. Czeczéné Nagy Tímea Eszter 
gyöngyfűző a téli ünnepkörhöz kapcsolódó munkákat készített. Első alkalommal állított ki Kerekes Józsefné gobelinkészítő; 
Tele Gábor festő; Diós Gergő, aki néprajz szakos diplomával foglalkozik bőr és szaruművességgel. (A fenti szöveg köszöntőként 
elhangzott a 2015. december 4-i kiállítás megnyitón).
                    Vitéz Ferenc Ph.D.
                      főiskolai docens
          Debreceni Református Hittudományi Egyetem
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“Minden csak komédia...” 

A Magyar Kultúra Napjáról ebben az évben egy színházi esttel emlékeztünk meg a Wass 
Albert Kultúrházban, január 23-án.
A nagy sikert aratott műsorban jól ismert kabaréjelenetek elevenedtek meg négy kitűnő 
színész előadásában. A mikepércsi születésű Veselényi Orsolya és kollégái Gábor Anita, 
Nagy Róbert és Bíró Gyula, akik a Békéscsabai Jókai Színház fiatal művészei, feledtetve 
a hétköznapok gondjait, mosolyt csaltak mindenki arcára. A jelenetek között különböző 
hangulatú dalok, sanzonok  csendültek fel a színpadon. Az est mintegy 100 fős közönsége 
vastapssal jutalmazta a színészek munkáját. Az előadás kapcsán kértük meg a tehetséges, 
fiatal színésznőt, Veselényi Orsolyát, meséljen többek között a pályája indulásáról, az ed-
digi szerepeiről.

Mikor határoztad el, hogy színésznő szeretnél lenni? 
Már kicsi koromban három dolog érdekelt! Vagy színésznő leszek, vagy tanítónő, vagy pedig 
óvónő!  Igazából akkor döntöttem a színészi pálya mellett, amikor 8. osztályban volt az iskolában 
egy Ki Mit Tud?, és ott előadtunk egy kis színdarabot a “Nicsak egy bicsak” címmel. Ez annyira 
tetszett mindenkinek, hogy utána nagyon sokan jöttek gratulálni, és mondták, hogy “Orsikám!!! 
Neked színésznek kell lenni!!” Úgyhogy részben a mikepércsiek javaslatára gondolkodtam el 

ezen. Az általános iskolát követően Derecskére kerültem gimnáziumba, ott alapítottunk egy diákszínjátszó csoportot. A Bihar-
Bihor Diákszínjátszó fesztiválra is beneveztünk, ahol a szakmai zsűri legjobb színésznőnek járó díját kaptam, valamint a közönség 
díját. A zsűri tagjai azonos véleménnyel voltak abban, hogy remélik, ezen a pályán maradok! Ez még jobban megerősített abban, 
hogy ez az én utam. Az Abakusz Diákszínjátszó körbe is beiratkoztam, ott is sokat játszottam! Rengeteg szavalóversenyen voltam, 
úgyhogy igazából a többi természetes volt, jött magától.

A szüleid, hogyan fogadták a döntésedet?
A szüleim mindig mindenben támogattak, egy csöppet sem ijedtek meg, mikor kijelentettem, hogy én színész leszek! Sok szülő biztos, 
hogy féltené a gyerekét ettől a pályától, de Ők úgy voltak vele, hogy azt csináljam, amit szeretek! Ez rengeteget segített, hiszen nélkülük 
most nem lehetnék a Békéscsabai Jókai Színház társulatának a tagja! Ezt ezúton is nagyon köszönöm nekik!!!

Mióta játszol Békéscsabán?  
Békéscsabára egyből az érettségi után kerültem, ott működik a színháznak az iskolája, amit elvégeztem. Ott kaptam meg a „színész 
papírt”, és 2013 óta vagyok hivatalosan színészként a társulat tagja! 

Hogy érzed magad a színházban? 
Imádom magát a várost is, és a Társulatot! Már iskolásként is befogadtak a színészek, nem úgy kezeltek, mint egy diákot, hanem, 
mint kollégát. Mivel nagyon családcentrikus vagyok, nagyon jól érzem magam ebben a családias társulatban! Még iskolásként 
kipróbálhattam a súgást is, ami egy külön szakma, amit sajnos nem tanítanak. Nagyon szerettem, mert nagyon érdekes, nehéz, 
de mégis gyönyörű! Épp ezért, ha felkérnek, még most is szívesen vállalom, valamint a rendezőasszisztens szerepét is! Jó az, ha az 
ember több lábon áll!

Milyen szerepeket formáltál meg eddig és mi az, amin mostanában dolgozol?
Imádom Csehovot, ezért nagyon örültem, amikor a Lánykérésből eljátszhattam a női főszerepet, Natalja Sztyepanovna szerepét! 
Ez egyébként a minősítő vizsgadarabunk volt, de mivel a színház igazgatójának nagyon tetszett, a következő évadra betette bér-
letes előadásnak! Most Shakespeare Tévedések vígjátékában játszom a szolgáló (Luca) szerepét, és lassan kezdjük Szép Ernő: Lila 
Akác című művét próbálni! 

Van szerepálmod?
Kimondott szerepálmom nincs, majd talán ha idősebb leszek... Nyilván nem vagyok egy Júlia alkat, de még az is lehet, hogy egyszer 
jön egy formabontó rendező, aki nem egy 40 kg-os Júliát akar látni a színpadon, a szintén 40 kg-os Rómeó mellett, hanem engem! 

Milyen érzés volt a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett színházi estén Mikepércsen fellépni?
Nagyon örültem a mikepércsi meghívásnak, bár ilyenkor jobban izgulok, van egy bizonyos megfelelési kényszer bennem, 
hiszen itt sokan ismernek. Az előadásokon mindig bizonyítani kell, de mégis jobban izgulok, ha tudom, hogy anyáék jönnek 
Békéscsabára egy előadásra, vagy mikepércsi közönség előtt léphetek fel.
                                                                                                 Pohly Szilvia
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Könyvtári hírek

Olvasói felajánlásként számos mesés könyvet, regényt és ismeretterjesztő művet kaptunk ajándékba Ácsné Engi Mónikától, me-
lyet ezúton is szeretnénk megköszönni!  

Február 16-án és 18-án 15.00 órától “Farsangi népszokások” címmel előadást tartunk a napközis diákok számára a Wass Albert 
Közösségi Házban. A program végén minden gyereknek kiosztunk egy farsangi fejtörőt, melynek a kitöltése sem okoz gondot, ha 
figyelmesen végighallgatták az előadást. A helyes megfejtéseket jutalmazzuk. A fejtörőket 2016.február 24-ig lehet beadni a könyv-
tárba.(Óvoda u. 4.sz.)

A Könyvtár nyitva tartása:

Hétfő: 7.30-12.00, 12.30-17.00
Kedd: 7.30-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 7.30-12.00, 12.30-18.00
Csütörtök: 7.30-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 7.30-12.00, 12.30-14.00
Szombat: 11.00-14.00

             
                                                                                                                                                                                                         Kovácsné Diós Emese

Kilenc alkotót díjaztak idén a freshART pályázaton

A Debreceni Művelődési Központ együttműködve a Városok–Falvak Szövetsé-
gével, valamint a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központtal 2015-ben 
újra meghirdette a freshART című képző-, ipar- és fotóművészeti pályázatot 
fiatal alkotók számára.
A freshART pályázati kiállítást 8. alkalommal hirdették meg  pályakezdő fiatal 
művészek számára, mivel az eddigi eredmények alapján úgy gondolták, hogy 
feltétlenül szükséges a projekt fejlesztő fenntartása. 
A pályázat eredményét bemutató tárlat megnyitóját a Magyar Kultúra Napján 
tartották a DMK Belvárosi Galériájában. A kiállításon  harminchárom alkotó 
72 alkotása volt látható.
A Debreceni Művelődési Központ különdíját a mikepércsi művésztanár B. 
Nagy Gabriella kapta, aki tusképpel indult az idei  megmérettetésen.  
                                                    Forrás: www. dehir.hu, 
       Pohly Szilvia
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SPORT
Használatban a kondipark

A kondipark minden évszakban, még télen is várja a mikepércsieket.
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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

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. 

Baba-Mama Klub  februári, március  eleji programjai:
ÚJDONSÁG! Kedves Anyukák! Kedves Apukák!
Február  24- én ( szerda)  10.00- tól Baba-Mama jóga foglalkozásra  hív és vár min-
den 0- 18 hónapos babát és szüleiket Oláh Edit jógaoktató, alternatív mozgás és 
masszázs terapeuta, kismama jóga és baba-mama jóga oktató
11.00- tól kismama jóga foglalkozásra várjuk a 12. hetet betöltött anyukákat.
Egy alkalom díja: 250 Ft/család (4 főig) TÁMOGATÓNK: MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖN-
KORMÁNYZATA.
Baba-mama jóga
A baba-mama jóga egy remek lehetőség a szülés után a babával való közös programra. 
A gyermekágyas időszak végétől, a baba 6 hetes korától végezhető. A legideálisabb 
életkor  a 2-8 hónapos időszak, amikor a foglalkozásokon a kisbabák is a „legaktívab-
ban” tudnak részt venni. A közös mozgás és a folyamatos mama-baba test kontaktus 
a kicsi mozgás és érzelmi fejlődését is szolgálja.  A kisbabás jógán a baba masszázs is 
szerepet kap, átmasszírozzuk és megtornáztatjuk a  babát, majd bevonjuk az anyuka 
gyakorlataiba, közös élményt, játékos kommunikációt létrehozva. A foglalkozásokon 
a babák igényeit maximálisan figyelembe véve jógázunk, lehetőség van akár a baba 
etetésére, szoptatására is! A foglalkozások 45-50 percesek, polifoamot és plédet 
kérlek, hozz magaddal!

Kismama jóga
A kismama jógát a várandósság 13. hetétől ajánlott gyakorolni. A legfőbb célja, 
hogy segitse az anyát ráhangolódni a kisbabája fejlődésére, a saját testének a vál-
tozásaira a várandósság alatt. Biztosítja  a test rugalmasságát, felkészülését a baba 
világra jöveteléhez. A várandósság esetleges kellemetlen tünetei megszüntethetőek 
a rendszeres kismama jóga végzésével.
A szülés, vajúdás során hasznosítható a jóga foglalkozáson megtanult légzés tech-
nika, test tudatosító gyakorlatok.
A megnövekedett  testtudatosságunk segítségével a szülés egy aktív, felemelő 
folyamattá válik.
A foglalkozás 90 perces, melyben testgyakorlatok, medence alapi izmokat erősítő 
intim torna gyakorlatok és relaxáció is van.
Polifoamot és plédet kérlek, hozz magaddal!
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Március 8-án (kedd) új kezdési időpontban,  17.00 – tól várjuk  Csiri- Biri zenés 
babatornára a babákat és szüleiket.
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 gya-
korlatokat, 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 ál-
talános iskolás gyermekek részére Hutkai Gréta  népi játszóház vezető irányításával. A 
következő foglalkozás időpontja:  február 20.  Bőr karkötő készítése különböző technikák-
kal.

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.

Olvasási lehetőség a Teleházban
A könyvtári nyitvatartási időn túl is van lehetőségük olvasásra, könyvek, folyóira-
tok 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 visszaérkezésükkor lehet, de előjegyzés 
felvehető rájuk, mind a Közösségi Házban, mind a Könyvtárban. A nyolc témacsoport a 
következő: Hobbi-háztartás, Egészségünk védelmében, Ügyes kezek-színes ötletek, Gyer-
meknevelés, Ifjoncok kedvencei, Mesék, Krimik, Romantikus regények. A könyvek között 
minden korosztály találhat kedvére való olvasmányt. Minden kedves olvasót szeretettel 
várunk! 

A Hímzőkör tagjainak bemutatkozása a közösségi házban

 Kormányos Lászlóné a Mikepércsi Hímzőkör vezetője új kezdeményezést indított el 
ez év januárjában. A hímzőkör tagjainak munkáit 2 havonta váltogatva, tekinthetik 
meg az érdeklődők a Wass Albert Közösségi Ház aulájában.
A kör vezetője így mutatta be a január- február hónapban látható hímzések alkotóját:
„ Czirják Józsefné az egyik legmegbízhatóbb és legszorgalmasabb,  valamint alapító 
tagja is a hímzőkörnek. Minden rendezvényünkön jelen van munkáival is. Nagyon 
szereti az aprólékos fehér hímzéseket. Jelenleg kiállítva a békési (színes) és jászsági 
(zöld) kisbunda hímzéssel készült terítőit csodálhatják meg.” 

Sok szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinken, foglalkozásainkon!   

KÖZÖSSÉGI HÁZ /PROGRAMAJÁNLÓ
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KERES - KÍNÁL

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: Benéné Kiss Andrea 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. Lapzárta: 2016. február 24.

Vállalok kisebb és nagyobb 
munkákat! Rotációzás, 
fűnyírás, kaszálás, elhanyagolt 
kertek rendbetétele. Útban 
lévő fa kivágása, gallyazá-
sa, tűzifa kuglizása. Romos 
épületek javítása, helyreál-
lítása. Ereszcsatorna takarítás. 
Tető-, kémény-, homlokzatja-
vítás. Kerítések építése, javí-
tása, bontása, festése. Járdák, 
térkövek takarítása, javítása. 
Hidraforr és vízakna készí-
tése, házi vízmű telepítése. 
Duguláselhárítás. Szerszámok 
rendbetétele (nyelek készítése, 
nyélbehúzás, élezés, kasza-, kapa 
kalapálás, stb.). Lomtalanítás. 
Azonnal, illetve előjegyzéssel, 

szolid árakon!
Veselényi Sándor
Érd.: 30/624-4261

Régiség – hagyaték felvásárlá-
sa. Bútor, szerszám, használati 
eszközök, zománcok, teknők, 
bádog teknők, minden ami 

Önnek útban van. Tel.: 
30/725–0348

A kenderföldön 3500 m2 
alapterületű szántóföld eladó.

Érdeklődni: Mikepércs, 
Sport u. 1. sz.

ELADÓ egy VORTEX 55 cm 
átmérőjű színes televízió va-
donatúj állapotban 15000 Ft-ért 

és  DVD lejátszó 4000 Ft. 
Érd.: 398-570

Energiatanúsítvány kiállítása 
tapasztalt szakembertől rövid 

határidőre, helyben, olcsón!
Tel.: 30/429-90-64

Eladó Iskolakert utcában 
lévő 2 db egyenként 538 m2 
területű építési telek. Gázcsonk 
az ingatlanon, ivóvíz, villany a 
közelében, amely útalappal el-

látott. Érd.: 20/779-8734 

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ 
Kossuth u. 35. sz. 323/18. 
1349. m2. A telken ipari 
áram, gázcsonk, ivókút, 
fúrott kút, és csatorna van. + 

sok gyümölcsfa, szőlő. 
Ár: 4,2 M Ft 

Érdeklődni: Krankovics István 
Mikepércs, Dózsa Gy. u. 47. sz. 

Tel.: 20/573-6937

Kerékpárok, motorok, ro-
bogók, javítását garanciával 
vállalom. Tel.: 70/633-5970, 

30/897-0823

Termelői méz kapható
Akció

2 kg akácméz / 4500 Ft
2 kg vegyes méz / 2500 Ft

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,
 30/329-7527

2 kg méz vásárlása esetén 
díjmentesen 

házhoz szállítjuk.

Veszelovszi Edit okleveles 
gyógymasszőr vagyok több 
éves tapasztalattal. Továbbra 
is várom régi és új vendégei-
met megújult környezetben  
a Petőfi u. 29. sz. alatt ( szük-
ség szerint házhoz is megyek) 
Korrekt áron vállalok: hát, 
láb, talp, arc, mézes és teljes 
testes gyógymasszást. Kortól 
függetlenül bárki jöhet, aki 
szeretne kikapcsolódni, fel-
frissülni és szeretné egész-
ségesebbé tenni az életét. 
IDŐPONTEGYEZTETÉS: 

70/332-8803

1 db 120 L-es LEHEL 
hűtőszekrény eladó. 

Ár: 5000 Ft 
Érd.: Cifra József. 

4271 Mikepércs, Jókai u. 47. 
Tel.: 30/855-6158
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380 négyszögöl szőlő Mike-
pércs Vénszőlőskert 1. dűlő 

eladó Tel.: 30/725-0348

A télnek még nincs vége, sőt 
lesz jövőre is! 
Téli vásár a 

MELANI ÜZLETHÁZBAN
Minden téli ruha és cipő 30-40 
% -os engedménnyel kapható a 

MELANI ÜZLETHÁZBAN 

Eladó: tok nélküli műanyag 
ablakok és műanyag ajtólapok, 
gyermek járóka, kárpitozott 
tömör faszék, méteres bú-
torkárpit, zománcozott üst, PB 
gázpalack, szendvics oldalpanel, 

műanyag hordók. 
Érd.: 52/398-425, 

30/364-5244 du. órákban HEVERŐK, 
FRANCIAÁGYAK 

KÉSZÍTÉSE
Szekér Sándor kárpitos

Használt bútorok áthúzása, ja-
vítása, felújítása

Használt bútorok áthúzása,
 átdolgozása

szekeressandor@citromail.hu
Tel.: 20/941-29-91

Háztartási és ipari varró-
gépek javítása garanciával 
4000 Ft-tól. Szervizelt tás-
kavarrógépek eladók. Érd. 
Dandé István Mp. Dózsa 

György u. 18 sz.
Tel.: 52/387-384, 

Eladó:  2 heverő, 4 db szék
3+2+1 – es ülőgarnitúra

1 db olajradiátor
Érd.: 30/263-9444  

Angol nyelvoktatást és fel-
zárkóztatást vállalok. 1000 
Ft/ óra. Egyeztetés telefonon 

Érd.: 31/310-3285

Mikepércsen a Páska 
dűlőben 400 négyszögöl 
zártkerti ingatlan (Kossuth 

u. folytatása) eladó.
Tel.: 52/398-732, 

30/4846581

Sirály u. 7. szám alatt 1863 
m2 telken régi típusú ház 

eladó. 
Gazdálkodásra is alkalmas. 

Irányár: 8,5 M Ft 

Singer antik varrógép eladó. 
Érd.:  20/779-8734

KERES - KÍNÁL
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