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KÖSZÖNTŐ
Októberben újra kezünkben vehetjük a Mikepércsi 
Tükör összefoglaló számát, amely szándéka szerint az 
aktualitások mellett visszatekintést nyújt az elmúlt pár 
hónap eseményeire is. Képes és szöveges összeállításban 
számolunk be a ballagó diákokról, a bölcsőde, az óvoda 
nyári és őszi eseményeiről.

Örömmel tudósítunk arról, hogy három sószobával 
bővültek intézményeink, melyek használatához jó 
egészséget kívánunk minden gyermeknek! 

Képes beszámolóval idézzük fel a Mikepércsi Nyár 2016 
eseményeit, programjait, beszámolunk a testvértelepü- 
lésünk, Nagygalambfalva évfordulós ünnepségéről is. 

Ebben az évben sem maradhat el a diákok támoga-
tásáról szóló önkormányzati pályázatok meghirdetése. 
Mindenkit arra buzdítok, hogy éljen a lehetőséggel, 
használja ki ezt a támogatási formát is. A pályázatokról 
részletes tájékozatót olvashatnak az érintettek.

A közelmúlt eseményeiből kiemelt figyelmet kapott az 
újságban az úgynevezett „kvóta” népszavazás, mely-
nek mikepércsi eredményéről részletes összehasonlító 
beszámolót készítettünk, bemutatva a környezetünk 
településeinek eredményeit is.

Főként a településünk „új” részein élőket örvendeztethetjük 
meg a jó hírrel, hogy év végén elkezdődhet a csatornabővítési 
beruházás, hiszen befejeződött a közbeszerzési eljárás, aláírtuk 
a vállalkozói szerződést. Biztosan sok kellemetlenséggel fog-
nak járni a munkálatok, de úgy gondolom, az ott élők hosszú 
évek óta várják ezeket a „kellemetlenségeket”, mert mindenki 
tisztában van azzal, hogy mennyivel kényelmesebb életet élhet 
majd a befejezést követően, és természetesen az ingatlanja ér-
tékét is pozitívan befolyásolja majd a beruházás.

Az önkormányzati és az intézményi hírek mellett ter-
mészetesen az igen színes mikepércsi kulturális élet ese-
ményeivel is részletesen foglalkoznak írásaink. Folyama-
tosan nyomon tudjuk követni a klubok és egyesületek, a 
mikepércsi civil élet szereplőinek tevékenységét, mindig 
friss ötleteket merítve, hogy éppen hová érdemes elvin-
ni a gyermekeinket, hol fejleszthetjük tudásunkat, vagy 
éppen hol tudunk egy kicsit sportolni, kikapcsolódni.

A köszöntőm végén szeretnék minden kedves Mike-
pércsi Polgárt meghívni az 1956-os forradalom esemé-
nyeit feldolgozó, arra emlékező programsorozatunk ál-
lomásaira. Emlékezzünk együtt a nemzet hőseire! 

Kellemes őszi napokat kívánok a Mikepércsi Tükör 
Olvasóinak! 
     Tímár Zoltán
      polgármester
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Első helyen szerepelt Mikepércs a megye községei között a betelepítési kvóta 
elleni népszavazáson!

Hajdú-Bihar Megye 61 községe közül Mikepércsen adták le az egy településre eső legtöbb érvényes szavazatot (1767 db), 
emellett településünk polgárainak népszavazáson való részvételi aránya (49,6 %) messze meghaladta a megyei (41,1 %) és az 
országos (41,3 %) arányokat. A választópolgárok 98,6 %-a nemmel szavazott a referendumon.

(az ábra Hajdú-Bihar megye 61 községe közül az első hét - egy településre jutó legtöbb szavazattal rendelkező - 
települést ábrázolja csökkenő sorrendben)

Mikepércs a Hajdú-Bihar megyei 4. sz. egyéni országgyűlési választókerület települései között is jól szerepelt, Berettyóújfalu 
és Derecske városok után Mikepércsen adták le az egy településre jutó legtöbb érvényes szavazatot a választókerületben.

(az ábra Hajdú-Bihar megye 61 községe közül az első hét - egy településre jutó legtöbb szavazattal rendelkező - 
települést ábrázolja csökkenő sorrendben)
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete tavasszal elfogadott határozatában már fellépett a kötelező betelepítési kvóta ellen, ame-
lyet a választópolgárok most közvetlenül is megerősítettek. A testület által elfogadott állásfoglalás értelmében: 

„Mikepércs Községi Önkormányzat elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, és nem ért egyet azon nyilatkozatokkal, amelyek a 
brüsszeli források megvonásával fenyegetik a kvótát elutasító országokat. Magyarország az EU teljes jogú tagja, és teljesítette 
azokat a feltételeket, amelyek alapján jogosult az EU-s forrásokra, az illegális bevándorlás támogatása nem szerepelt és nem is 
szerepelhet a feltételek között. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, azt egyetlen országra sem lehet rákényszeríteni. A kvóta 
veszélyezteti mindennapjaink biztonságát, növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, kiszámíthatatlan következmények-
kel járhat.”

Az állásfoglalást dr. Kun József képviselő kivételével mindenki megszavazta.

A népszavazási eredmények alapján egyértelműen megállapítható, hogy a mikepércsi polgárok határozottan elutasítják a 
kötelező betelepítési kvótát! A népszavazás sajnos érvénytelennek minősült, azonban az Orbán Viktor miniszterelnök úr ál-
tal beterjesztett Alaptörvény módosítással úgy tűnik, közjogi érvényt kaphat annak a 3 millió 204 ezer választópolgárnak az 
akarata, akik elutasítják a kötelező betelepítést.

Köszönöm mindenkinek a népszavazáson való részvételt, az értékes szavazatokat!
             Tímár Zoltán
               polgármester

Önkormányzati küldöttség a Nagygalambfalvi Általános Iskola 
450 éves jubileumi évfordulóján

Önkormányzatunk Bálint Hajnal Igazgató asszony 
kérésének nagy örömmel eleget téve Tímár Zoltán pol-
gármester úr vezetésével négyfős küldöttséggel képviselte 
községünket testvértelepülésünk, Nagygalambfalva Ál-
talános Iskolájának 450 éves jubileumi évfordulóján.

Az iskolával kapcsolatos első írásos említés 1566-ból való. 
A galambfalvi oskolamester, Kaczay Ferenc végrendele-
tét így írta alá: „én Galambfalvfi Paal diják”. A jelzett év 
május 11-én keltezett, a református egyház levéltárában 
valószínűleg korábban is működött református iskola a 
templom mellett, hiszen a feljegyzésekben a külföldre 
járó diákok között két nagygalambfalvi neve is megtalál-
ható. 

A hálaadáson igét hirdetett Szegedi László, az Erdélyi 
Református Egyházkerület generális direktora, a kopjafaavatón áldást mondott Kántor Csaba Püspökhelyettes, a Székelyud-
varhelyi Egyházmegye esperese, köszöntötték az iskolát az erdélyi politikai élet neves szereplői valamint a testvértelepülések 
küldöttségei is.

A jubileum alkalmából kopjafát állítottak a Nagygalambfalviak, amelynek teljes magassága 450 cm, így minden évnek jut 1 
cm, valamint Szank község jóvoltából az iskola udvarán álló kerekes kutat is sikerült felújítani.

Tímár Zoltán polgármester úr a Mikepércsi Polgárok nevében 100 000 Ft-ot adományozott az iskola harangjának felújítására 
és beszédében annak a reményének adott hangot, hogy a harang kongása minden Mikepércsi és Nagygalambfalvi polgárnak 
egyaránt szól majd.
              Karácsony Antal
               alpolgármester



Mikepércsi Tükör

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

6.

Az idén sem marad el az önkormányzati tanulmányi támogatás

Az elmúlt évekhez hasonlóan – idén már a Nyilas Misi Tehetséggondozó Program részeként -  2016. évben is tanulmányi tá-
mogatás illeti meg az általános iskolában, a középiskolában és a felsőfokú oktatási intézményekben tanulókat az alábbi feltételek 
fennállása esetén: 

- az igénylő a tanulmányi támogatás iránti kérelmét benyújtja,
- a diák a 28. életévét nem töltötte be és általános, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán vagy nap-
pali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat,
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének három és félszeresét (99.750,-Ft), vagy akit szülője egyedül nevel, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét (114.000,-Ft).
- a jövedelmi feltételek fennállása esetén a tanulmányi támogatás megilleti az esti vagy levelező tagozaton tanulmányo-
kat folytató közép-vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató diákot is, feltéve, hogy keresőtevékenységet 
nem folytat, és erről írásban nyilatkozik. A diákmunka nem minősül keresőtevékenységnek.

A tanulmányi támogatás célja az iskolakezdéssel kapcsolatos anyagi kiadások enyhítése egy egyszeri hozzájárulás biztosításával. 

A tanulmányi támogatás összege:
- általános iskolai tanuló estén:                    5.000,-Ft/tanuló
- középiskolai tanuló esetén:                              7.000,-Ft/tanuló
- főiskolai, egyetemi hallgató esetén:                9.000,-Ft/hallgató

A támogatás igénylésére szolgáló „Kérelem tanulmányi támogatás megállapítására” elnevezésű formanyomtatvány letölthető 
Mikepércs Községi Önkormányzat honlapjáról (www.mikepercs.hu. internetes oldalról) vagy beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal (Mikepércs, Kossuth 1. szám) Ügyfélszolgálati Pultjánál.

A kérelemhez mellékelni kell:
- az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, kivéve a Mikepércsen tanuló általá-
nos iskolásokat, 
- valamint a közös háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását,
- esti vagy levelező tagozatos diák nyilatkozatát arról, hogy folytat-e keresőtevékenységet.

A támogatási igényt a „Kérelem Mikepércs Község Polgármesteréhez tanulmányi támogatás megállapítására” formanyomtat-
vány kitöltésével, a hozzá kapcsolódó igazolások csatolásával kell benyújtani Mikepércs Polgármesteréhez címezve legkésőbb 
2016. november 30-ig. 
                    Tímár Zoltán
                     polgármester

Új óvodavezetője van a Csodavár Óvodának

Augusztusban döntött a képviselő-testület az óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat elbírálásáról, Korpai Beáta 
óvodavezetővé történő kinevezéséről. A pályázatot jogszabályi kötöttség miatt kellett kiírni, letelt ugyanis az óvodavezetői 
feladatok megbízott intézményvezetői feladatellátás keretében történő elláthatóságának maximális időtartama. 

A pályázatra a megadott határidőn belül egy érvényes pályázat érkezett, Korpai Beáta személyét a szülői munkaközös-
ség, valamint az óvoda pedagógusai és teljes alkalmazotti közössége is egyhangúlag támogatta. Korpai Beáta az elmúlt 
hét évben a debreceni Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda óvodavezetőjeként dolgozott. Az új óvodavezetővel készült 
interjút a Mikepércsi Tükör következő számában olvashatják.  
             dr. Vántus Tamás
                      jegyző
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Mikepércs Község Önkormányzata ebben az évben 
is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz. Az Önkormányzat 2016. 
október 4-én kiírta a pályázatot, a pályázati űrlap 
megtalálható az önkormányzat honlapján, a www.
mikepercs.hu internetes oldalon.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra pályázhatnak:
a) azok a Mikepércsen lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű hallgatók, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hall-
gatói jogviszony keretében) teljes idejű (nap-
pali munkarend), alapképzésben, mesterképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016. 

szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat-
nak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában 
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. („A” tipusú pályázat)
b) azok a Mikepércsen lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű  (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még 
nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény-
ben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni. („B” típusú pályázat)  A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik a 2017/2018. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. 
tanévben ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó 
funkcióval kérhetnek újat. A regisztrációt, illetve a belépést követően lehetséges a pályázati űrlap kitöltése. A kitöltött 
űrlapot véglegesítve, kinyomtatva, aláírva mellékleteivel együtt a Mikepércsi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. 
Benyújtandó mellékletek: a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017.  tanév 
első félévéről, igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők  egy főre jutó havi nettó jövedelméről, a szociális 
rászorultságot igazoló egyéb iratok.

 A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2016. november 8. 

Az ösztöndíj folyósításának időtartama:
„A” típusú pályázat esetén a 2016/2017. tanév második féléve és a 2017/2018. tanév első féléve, összesen 10 hónap.
„B” típusú pályázat esetén  a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. és a 2019/2020. tanév, összesen 3 x 10 hónap)

            dr. Vántus Tamás
                     jegyző
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Év végén kezdődik a csatornabővítési beruházás

A 2014-2020 programozási időszakban megvalósuló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program kere-
tében Mikepércs nettó 389.503.167 Ft támogatást nyert a meglévő szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére, a település 
csatornázottságának növelésére. Az önkormányzatnak a beruházás megvalósításához nettó 68 millió forint önrészt kell 
biztosítania, amelynek megfizetéséhez indikatív önerő támogatást, valamint a Miniszterelnökség által nyújtott kiegészítő 
támogatást vesz igénybe.
Az önkormányzat a beruházást a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel (NFP) konzorciumban valósítja meg, 
a felek az együttműködés kereteit tavaly konzorciumi együttműködési megállapodásban is rögzítették. Ezen megállapodás 
alapján folytatta le a NFP az előzetes műszaki egyeztetést és a közbeszerzési eljárást, amelynek eredményeképpen a békéscsa-
bai székhelyű Bólem Építőipari Kft. nyerte meg a beruházás megvalósításának jogát. 
A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződést Tímár Zoltán polgármester és Mochnács Pál a Bólem Kft. ügyvezető 
igazgatója 2016. október 17-én írták alá, a fizikai megvalósítás várhatóan a jövő év elején, az engedélyezési eljárások lefoly-
tatását követően kezdődhet meg. A beruházást a kivitelező - a szerződés értelmében - az aláírását követő 426 napon belül 
köteles megvalósítani, amely alapján az új csatornaszakaszok üzembe helyezésére valamikor a jövő év utolsó negyedévében 
kerülhet sor.  
A zártkerti településrészeken, valamint azon ritkábban lakott csatornázatlan belterületi utcákon, ahol a lakósűrűség 
nem éri el a pályázati minimumot, továbbra is a szennyvíz szippantás és a tengelyen történő elszállítás marad a lakossági 
szennyvízkezelés egyetlen módja. A tengelyen történő szállítás lakosokat terhelő jelentős költségeit azzal kívánja az önkor-
mányzat csökkenteni, hogy a beruházás keretében megépíttet egy helyi szennyvíz leürítő műtárgyat, ahová a településen 
összegyűjtött szennyvíz helyben leüríthető. A jelenlegi szállítást jelentősen drágítja a debreceni vállalkozók magasabb 
árszabása, emellett díjukba a Debrecenből történő kiszállás és a szennyvíz Debrecenbe történő beszállításának többlet-
költségeit beépítik. A leürítő pont megépítésével és a szolgáltatás helyben történő megszervezésével a tengelyen történő 
szennyvízszállítás díjainak számottevő csökkenése várható.
A régóta várt beruházás azon túlmenően, hogy fontos környezetvédelmi problémát old meg, a szennyvíz kezelését olcsóbbá 
és kényelmesebbé teszi, egyben az érintett ingatlanok értékének emelkedéséhez is hozzájárul.  
Az önkormányzat a beruházás előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatni fogja az érintetteket. 
                 dr. Vántus Tamás
              jegyzőA külterületi utak megerősítése

A Mikepércsi Polgárok közül bizonyára sokan emlékeznek 
arra, hogy Önkormányzatunk települési adó formájában kérte 
a nagy földtulajdonnal rendelkezők hozzájárulását településünk 
fejlődése érdekében. A települési adóból kívántuk többek között 
a legfontosabb külterületi mezőgazdasági földutak rendbetételét 
elvégezni, annak érdekében, hogy a Nyugat-Európában meg-
szokott módon megerősített, szilárd burkolaton tudja minden-
ki megközelíteni a földjeit, és ne kelljen a gépek elakadásával 
bajlódnia. A külterületi utak (és ezzel a gazdálkodók egyet kell, 
hogy értsenek) legalább olyan fontosak, mint a belterületi utak, 
hiszen a gazdálkodás alapjait jelentik.
Sajnos ez a kezdeményezés a nagygazdák ellenállása miatt 

elakadt, ez azonban nem tántorította el Önkormányzatunkat attól, hogy számottevő javulást érjen el ezen a területen is.
Hosszú és kemény tárgyalások eredményeképpen először a 481 sz főutat építő STR. Építő Kft-nél sikerült elérnünk, hogy az 
útépítés beszállítási útvonalába eső 057 hrsz-ú földutat (amely a Vasút utcától vezet Debrecen irányába) és külön tárgyalás 
eredményeképpen a Rózsás utca folytatásába eső 059 hrsz-ú utat megerősítsék M56 jelű zúzott beton és tégla keverékkel, 15 
cm vastagságban.
A Vasút utca folytatásába eső 040 hrsz-ú úttal kapcsolatban pedig, amely a volt robbantóraktár mellett vezet Hajdúszoboszló 
irányába, ígéretet kaptunk a Duna Aszfalt és Hódút Kft képviselőitől, hogy az 15 cm-es zúzott kő megerősítést kap.
Úgy vélem ezek alapján látható, hogy Önkormányzatunk gondos gazda módjára a konfliktusoktól nem riadva képviseli azok 
érdekét is, akik egyébként ellenvéleményt fogalmaznak meg működésünkkel kapcsolatban vagy egyenesen támadják intéz-
kedésinket és terveinket, és jelentjük ez nem fog változni a jövőben sem.
             Karácsony Antal
              alpolgármester
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„Elmúlt a nyár, itt van az ősz………”
 
2016.  július 21-én szülői értekezletet tartottunk a leendő bölcsődés gyermekek szüleinek, a család után a bölcsőde az első 
kis közösség kincseinknek. Fontos, hogy a gyermekek az életüknek ezt a szakaszát könnyedén, boldogan éljék meg.  A 
kisgyermeknevelők szeretetteljes környezetben fogadják a gyermekeket.

Búcsú a bölcsődétől
 
„Egész kicsik voltunk,mikor ide jöttünk.
Két évet már a tarisznyánkba tettünk.
A két év sok-sok vidám napja
Kísér minket az óvodába.”
 
Ebben az évben is elérkezett a búcsúzás ideje. 2016. július 22-én 26 
gyermek köszönt el a bölcsődénktől és szeptembertől már az óvoda 
kiscsoportjába járnak. Kívánunk a búcsúzó gyermekeknek sok-sok 
örömöt, élményt, minden jót az óvodai élethez.

„Fészkéből már elrepült a kismadár.
Én sem járok bölcsődébe ezután!
Drága fészek köszönöm a meleget,
soha-soha nem feledem nevedet!”
 
A bölcsitől búcsúzó gyerekek névsora:
Balla Gergő, Borza Lilla Anna, Demeter Brigitta, Domonkos Virág, 
Füredi Gergő, Gavallér Nikolett, Gém Anita, Gyöngyösi Krisztofer 
Andrej, Horváth Jázmin, Kerekes Dóra, Kocsis Gergő Róbert, Korpo-
nai Bence Máté, Kotyesz Anna, Kotyesz Emma, Kovács Gréta, Köves-
di Kincső, Lászlófalvi Hanga, Lénárt Sándor Botond, Rituper Dorka, 
Szabó Eszter, Szilágyi Ferreiro Aisa, Tóth Botond, Török Réka, Vári 
Jázmin, Virág Bence Zsombor, Zelenák Levente
A nevelési év közben az intézménytől búcsúzó gyerekek: Kiss-
Pohly Mátyás, Veres Regő Keve

Születésnap
 
Nagy örömmel tudatjuk, hogy bölcsődénk 2 éves lett. 2016. szeptem-
ber 23-án 16.00 órától  ünnepeltük meg családi délután keretében.
Programjaink voltak: arcfestés, zene, tánc, tombola, ugrálóvár. 
Mindezekről a Huncutka Alapítvány gondoskodott. 
Sószoba 
Szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak és Tímár Zoltán 
polgármester úrnak, hogy lehetővé tették a Napsugár Bölcsődében 
a sószoba kialakítását és a sótömbök felajánlását. Prevenciós jelleg-
gel használjuk a napirendünkbe beépítve, 15-20 percet tartózkodnak 
a gyermekek a helyiségben. Örömmel tevékenykednek a só homo-
kozóban.

Kerek évforduló
Tóth Sándorné (Jolika) kisgyermeknevelő 40 éve dolgozik a pályán. 
Őszinte szeretettel végzi munkáját, kolleganői és a szülők bizalom-
mal fordulnak hozzá. Kívánunk neki további szép éveket, jó egész-
séget!            
      
      Dudás Gyöngyike
                                                                                 intézményvezető

INTÉZMÉNYI HÍREK/ BÖLCSŐDE
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA
Hortobágyi kirándulás

Szeptember 14-én a Katica és a Maci csoportos gyerekek egy felejthetetlen kiránduláson vettek részt a Hortobágyon, melyet a 
Megyei Önkormányzattól nyert 100.000 Ft-os pályázati pénzből és a szülők támogatásából finanszíroztunk. A pályázat célja a 
vízivilág megismerése volt.                                                                                                                                                              

Busszal érkeztünk a Hortobágy folyó partjára, ahol már várt bennünket a motorcsónak a vezetőnkkel. Felvettük a mentőmellényeket. 
Izgalmas túra volt, hiszen a gyerekek többsége nem ült még csónakban. Találkoztunk vadkacsákkal, jégmadárral, függő cinegével, 
vízityúkkal. Megtudtuk, hogyan halásznak és mivel az itteni emberek. A nád, a sás, a vízililiom, a vízitök a békalencse újdonság 
volt az ovisok számára. Az 1 órás út alatt átmentünk a Kilenclyukú híd alatt, megismertük történetét. A túra után elfogyasztottuk a 
konyha által elkészített finom ebédet, majd új kaland várt ránk.                                                                                                         

Máltáról indultunk lovas szekerekkel a puszta túrára. Nagy élmény volt a dagonyázó bölényt, a szürke marhát közelről látni. Sok 
új dolgot tudhattunk meg az életükről, szokásaikról. A csikós bemutató nagy sikert aratott, ami után a gyerekek kockacukorral 
jutalmazták a lovakat.                                                                                                                                                       

A Látogató központban megtekinthettünk egy kiállítást, ami a Hortobágyi Nemzeti Parkban élő madarakat és kisebb testű állatokat 
mutatta be. Jó volt látni a gyerekek örömét, érdeklődését. Fáradtan, de lélekben feltöltődve sok új ismerettel tértünk haza.                       
Hiszem, hogy ez az élmény is hozzájárul ahhoz, hogy ovisaink tudatosan figyeljenek a körülöttünk lévő állat- és növényvilágra, 
óvják azt, hogy ez a sok szépség megmaradjon nekünk.
                     Rácz Gabriella
                                      intézményvezető-helyettes

10.



Mikepércsi Tükör
11.

10.

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA
Mesék útján, a sószobák átadásáig

Kedves és örömteli várakozás és zsibongás járta be a Meseerdő óvodarészt 2016. szeptember 27- én. A Meseerdő sószobája után - 
Mikepércs Község Önkormányzatának odaadó segítségével- a Csodavárban is elkészült a sószoba.
Az  ünnepélyes átadóra az óvodai Népmese-hét programsorozat részeként került sor. Benedek Elek meseíró szeptember 30-ai 
születésnapjához kötődően ünnepeljük a Magyar Népmese Napját.  A  Katica és a Maci nagy csoportos gyermekei találtak  egy 
nagyon szép mesét Benedek Elek apó nagy meseládájában: „A só” című mesét, melyet dramatikus játékkal megjelenítve mutat-
tak be ovis társaiknak, és ezzel a mesével nyitották meg a megújult és megszépült sószobák ajtajait. Az izgalmas és tanulságos 
mese után a gyerekek örömmel vették birtokukba a sószobákat. 
Timár Zoltán Polgármester Úr ünnepélyesen köszöntette a gyerekeket, és apró kis figyelmességgel megajándékozva adta át a 
sószobákat a kicsiknek.

Az egészségtudatos és életviteli jó szokások kialakítása már a gyerekek egészen pici korától nekünk, felnőtteknek felelősségünk, felada-
tunk megalapozni és jó példát mutatni.
Az egészségközpontú szemlélet jó alapja az óvodai életritmus, napirend és az ebbe ágyazott egészségfejlesztési jó gyakorlatok. 
Így a sószobák fontos és kitüntetett életterei az óvodai életrendünknek, heti és napirendbe ágyazottan, különböző tevékenység-
formákban használhatják a gyerekek.

A sószobák klímáját Európa egyik legnagyobb sóbányájából, a székelyföldi Parajdról beszerzett, kézzel fejtett kősókristály bi-
ztosítja. A gyerekek a „Só” című mese által is megtanulhatták, hogy bizony a jó minőségű és megfelelő (kis) mennyiségű ét-
kezési só fontos a szervezetünknek. A sószobákban pedig megtapasztalhatják, hogy a só jótékony hatását nemcsak az étkezés, 
hanem a megfelelő klímájú sós levegő belélegzésével is biztosíthatjuk a testünknek. Itt a természetes sóbánya száraz-levegős 
gyógyító ereje, prevenciós és terápiás céllal egyaránt működhet. Az egyedi mikroklímának elsősorban a légzőszervek egészsé-
gének megőrzésében van nagy szerepe. 

Az újonnan kialakított helyiségek komplex funkciót töltenek be, aktív óvodai térként szolgálnak. Az elsődleges egészségvédelmi 
feladatok ellátásával párhuzamosan különböző nevelési és fejlesztési célok megvalósulását is szolgálják.
A pedagógiai fejlesztési tartalomnak megfelelően a sószobák, a kiegészítő sólámpák meleg, varázslatos „mesefényével”, meghitt, 
hangulatos mesekuckókká válnak. A gyerekek relaxációt végezhetnek a pedagógusok irányításával, a somokozóban pedig már 
az első napokban lázas építkezéssel készítették a só-várakat.

A szellemi-mentális-közösségi játékok mellett a fizikai aktivitást igénylő játékok is megvalósíthatóak lesznek a helyiségben: pl: 
prevenciós lábtorna, tartásjavító gyakorlatok.
Éppen a légzőszervekre gyakorolt jótékony hatása miatt központi szerepet kaphatnak az anyanyelvi nevelésen belül a helyes 
beszédlégzés kialakítását segítő játékos légző gyakorlatok, gyakorlatsorozatok, illetve a mimetikus -mesekerettörténetbe ágyazott- 
tornához és különböző nyelvi játékokhoz is kitűnő és egészséges háttérfeltételt szolgáltatnak a sószobák.
A többszörösen összetett hatásfok érdekében a légterápia mellett, a szín és hang terápia elemeit is ötvözzük, ezzel is erősítve a 
gyerekek testi, lelki és szellemi egészségét.

Az átadás hetében  Benedek Elek meséinek kuckójává tettük a sószobákat. A gyerekek a jól ismert sólámpa „mesefényénél” 
csillogó szemekkel hallgatták az óvó nénik meséit, építették a sóvárakat és rajzolgatták mesei élményeiket. A sószobák igazi 
varázsszobák, ahol egész évben még sok-sok felfedezés vár ránk.
                          Korpai Beáta
              óvodavezető
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Szüreti nap

„Dió, rigó, mogyoró
Szüretelni, jaj de jó”

Takács Gyula író sorai szeptem-
ber 30-án, az óvodai szüreti na-
punkon teljes valóságot öltöttek; 
mert bizony volt nálunk „must-
tal teli kiskancsó”, énekszó. Az 
időjárás igen kedves volt hozzánk, 
verőfényes szép őszi nap, igazi 
vénasszonyok nyara biztosította, 
hogy az óvodások együtt ün-
nepeljenek és szüreteljenek.

Már korán elkezdődött a lázas készülődés, vártuk a Petőfi utcai ovis pajtásokat és a vendégeket. A Meseerdő udvara szőlőskertté válto-
zott és ezen a napon vidám zeneszó hívogatta a gyerekeket oviba. Nagy örömünkre és meglepetésünkre, a héthatáron túl is híres, 
szüreti kis bíró (Nagy Katalin óvodapedagógus személyében) is ellátogatott hozzánk, akinek óriási hasa, hű bizonyítékul 
szolgált, hogy sok-sok musttal teli kis kancsót kóstolt már és sok-sok szüreti estebédet is evett már. A szüreti nap megnyitása 
után finom krumplis pogácsát reggeliztek a szüretelők, aztán kezdődhetett az igazi munka!

Vidám énekszóval imitálva a szüretet, a gyerekek által összegyűjtött kis puttonyokat szép sorban minden csoport előbb a 
darálóhoz, majd a préshez hordta. A szüreti kis bíró árgus szemekkel együtt számolta a csősz fiúk, csősz lányok hány puttony 
szőlőt szedtek, és a szüreti szőlővesszőre minden csoportnak annyit metszett, ahány puttony szőlőt szedtek. Mire minden 
csoport kész lett, a szüreti fa koszorúja roskadásig lett finomabbnál finomabb, ízesebbnél ízesebb szőlővel. Büszkék lehettünk 
a munkánkra, a jól megérdemelt jutalom, az édes szüreti must csordogálni kezdett a szüreti tálba. Gyerekek és felnőttek vidá-
man cuppogtatták a mézédes szüreti mustot. Aki pedig kicsit elfáradt, vidám szüreti játékokban próbálhatta ki ügyességét: 
zsákban futhatott, krumpliszedő versenyben versenyezhetett, majd a tízóraira terített bőségasztalról a gyerekek által egymás 
megvendégelésére hozott zsanna-mannából csipegethetett. 
Török Gergő és Törökné Vajda Judit gyönyörű nyitó szüreti táncbemutatója mindenki táncos kedvét meghozta és fergeteges 
jókedvű szüreti táncházban roptuk a szép szüreti táncokat. A jókedvünket még a legnagyobb bölcsisek is megirigyelték, és 
tánckörünkben ők is vidáman lejtették. A szüreti sokadalom aztán picit megfáradva különböző kézműves tevékenységekben 
és az óvoda udvari játékaival pihentette meg magát. A déli harangszóra Erzsók néni (Papp Sándorné óvodapedagógus) kony-
hája is összecsapta a fedőket. A szüreti pörkölt ínycsiklandó illata mindenkit asztalhoz csalogatott. Ha hiszitek, ha nem, egy 
falat nem maradt, olyan jó volt. 
A finom tarisznyába való egészséges mazsolás-müzlis pogácsával a szüretelők szépen lassan hazatértek, és ha tehették még 
estig szőlőt szemelgettek.  Így ünnepeltünk mi a Meseerdő szőlőskertjében. Aki nem hiszi, járjon utána!
             Korpai Beáta
                                                                                                                                                                                                              óvodavezető

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
Tanévzáró ünnepség és ballagás

Június 18-án tanévzáró és ballagási ünnepségre került sor iskolánkban, melynek során 256 diák vehette át munkájának értékeléseként 
bizonyítványát. A nyolcadikosok megható búcsúztatását a tanév értékelése és kitüntetések átadása követte.

Nevelőtestületünk és iskolánk alapítványa, a Gyermekekért Alapítvány, tanulóink jutalmazására 3 díjat alapított. Ezen díjak 
adományozásra kerülnek az alsó tagozatos korszak lezárásaként a 4., a felső tagozatos korszak lezárásaként a 8. évfolyamon. 
A 2015/2016-os tanév Hunyadi díjjal díjazott tanulói:
alsó tagozat: Tóth Balázs, felső tagozat: Fehér Kincső Napsugár
Ezt a díjat az a diákunk kaphatja, akinek elsőtől negyedikig, ill. ötödiktől nyolcadikig a tanulmányi eredménye kitűnő volt. 
Folyamatosan kiemelkedő eredményeket ért el a különböző szintű tanulmányi versenyeken, ezzel hozzájárulva az iskola jó 
hírnevének növeléséhez. Továbbá az intézmény közösségi életében való példamutató tevékenysége és társaival való kapcsolata 
alapján a diákok körében is népszerű. 
A 2015/2016-os tanév Hunyadi díszoklevéllel díjazott tanulói:
alsó tagozat: Balla Fruzsina, Fazekas Fanni, felső tagozat: Fehér Kincső, Nagy Ibolya
Ezt a díjat az a tanuló kaphatja, akinek elsőtől ötödikig, ill. ötödiktől nyolcadikig a magatartása és a szorgalma példás, tanulmányi 
eredménye pedig kitűnő volt.
A 2015/2016-os tanév Jó tanuló, jó sportoló díjjal kitüntetett tanulói: 
alsó tagozat: Juhász Nándor Tamás, felső tagozat: Dér Emese 
Ezt a díjat az a diák kaphatja, aki kimagasló teljesítményt nyújtott a tanulás és a sport területén egyaránt. 
Gratulálunk a díjazottaknak!
                 Fejérné Juhász Mónika
              igazgató
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
Tihanyi jutalomtáborban az iskolások

Mikepércs Község Önkormányzatának segítségével a Városok, Falvak Szövetségének jóvoltából Tihanyban tölthettünk 5 napot azokkal 
a tanulóinkkal, akik a 2015-2016-os tanévben iskolánk hírnevét öregbítették nagyszerű versenyeredményeikkel. A Balatont meglátva 
tapsviharban törtek ki a gyerekek. Fürdőzés, finom ételek az Oázis étteremben, jó hangulat- ez jellemezte az ott töltött időt.

Tóth Balázs 5. b osztályos tanuló így emlékszik vissza élményeire:
A buszon alig vártuk, hogy megérkezzünk Tihanyba. Hat óra buszozás után végre ott voltunk és fürödtünk egyet. Kedden átha-
jókáztunk Balatonföldvárra, ahol fürödtünk és vizibicikliztünk. Visszafele hajóval és kisvonattal mentünk. Szerdán 8 km-es 
hegymászás után jólesett az ebéd. Délután újra megmártóztunk a Balaton hűsítő vízében. Csütörtök reggel 108 kimerítő lépcső 
után egy kalandparkba érkeztünk, ahol én két pályán is mentem. Egy fizetős strandon pihentük ki a kellemes fáradtság pillana-
tait. Péntek reggel az összepakolás és fürdés után indult haza a busz. Sikeresen, fáradtan, de boldogan tértünk haza.         

Nagyon jól éreztük magunkat, kívánjuk, hogy az idei tanévben is sikert sikerre halmozva ismét kiérdemeljék diákjaink ezt a 
csodálatos élményt. 
          Kovácsné Bíró Annamária és Kajatinné Csikai Krisztina  

Indián nyár Fonyódligeten az Erzsébet-táborban

Augusztus közepén 50 diák és 5 kísérő tanáruk útra kerekedett az Erzsébet-táborba, hogy kihasználja a nyár utolsó perceit. A 
hosszú, busszal megtett út után örömmel vettük birtokba faházunkat. Négyágyas szobákban helyezkedtünk el, a szállás fensé-
ges volt! Na és az ellátás! Ötszöri étkezés, finomabbnál finomabb fogások. A jó öreg Balaton most is csodálatos volt: kellemes 
hőmérséklet ( bár az elején még vacogott a fogunk!), sekély meder, füves part, simogató iszap. Remek programok sokasága 
várt bennünket! Áthajóztunk Badacsonyba és ki teljesen, ki félig megmászta a hegyet, ittunk a Kisfaludy-forrásból, felmász-
tunk a kilátóba. Na, itt egy igazi balatoni vihar is elkapott bennünket, pillanatok alatt hatalmas dörgés és villámlás csapott le 
ránk, lehűlt a levegő, háborgott a Balaton. Legalább ezt is megtapasztaltuk. Aztán láttunk íjász bemutatót, ősmagyar ruhákban, 
lóhátról. Még mi is felülhettünk a paripák hátára! Sakkoztunk és kerékpároztunk akadálypályán. Beneveztünk szinte minden 
versenyre: pingpongoztunk, fociztunk, indultunk a Ki mit tud?-on, vacogott a fogunk az éjszakai bátorság-próbán, kötelet 
húztunk. Rengeteg érmet és díjat elhoztunk, mindenki megismerte és rettegte Mikepércs nevét! Esténként buli volt: ott volt 
Oláh Gergő, a 100 tagú cigányzenekar képviselői, egy godspell kórus, és közös disco, disco disco… Takarodót csak 11 órakor 
fújtunk, hisz így is rövid volt a nap. Sajnos hamar elrepült ez a hét, de pénteken már várt ránk a családunk, hogy meséljünk, 
meséljünk, meséljünk… Elmondhatjuk: jövőre, veletek, ugyanitt találkozunk, mert a Balaton megunhatatlan! Buuuuli!
                                                                                                                         Ivánka Tóth Éva
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
Pedáltaposók Mikepércsen

A biciklizés sokkal több, mint eljutni A pontból B pontba. A biciklizés nemcsak sport, hanem társadalmi jelenség, egy közös 
pont mindannyiunk életében. Ez az életérzés, na és persze a nyeremények hozták össze ismét augusztus 27-én az iskola diákjait, 
azok hozzátartozóit, ismerőseit, barátait.
Idén a Mikepércsi Nyár 2016 programsorozat utolsó napján újra rajtolt a IV. Pedáltaposó Kupa kerékpárverseny Mikepércsen. 
A közel 80 versenyző több kategóriában indulhatott: óvodásoktól a nyolcadikosokig, illetve a családi futamban is 
megmérkőzhettek az indulók. Az osztályok között is zajlott a verseny, az osztály létszámát és a regisztrált fők arányát tekintve 
a legnagyobb arányt vették figyelembe. A verseny után mindenki már nagyon várta a dicsőséget jelentő eredményhirdetést. A 
téren a szülők, tanáraik nagy büszkeségére felállhattak a versenyzők, családtagjaik a dobogóra és átvehették díjaikat a település 
polgármesterétől és a megyei diáksport szövetség titkárától.
Az osztályok közül a győztes a 3.b és a 7.b osztályok lettek. Nyereményünk, Tímár Zoltán polgármester úr felajánlásával az idei 
év cukormentes tortája, egy-egy Áfonya hercegnő torta volt, melyet a tanév első napján jóízűen meg is ettünk.

Ezek után biztos, hogy jövőre is ott leszünk az V. Pedáltaposó Kupán!
Legyetek ott Ti is!
             Nagy Lajosné 
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
Ovisuli

Októberben indul az Ovisuli! A 2016/2017-es tanévben negyedik alkalommal indítja el iskolánk, a Mikepércsi Hunyadi János Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, iskola előkészítő programunkat, az Ovisulit. Programsorozatunk legfőbb célja, hogy 
felkészítse a gyerekeket a gördülékeny iskolakezdésre, ismerkedjenek az iskola világával, szokásaival valamint a szülők is tájékoztatást 
kapjanak minden iskolát érintő kérdésben. Célunk továbbá, hogy megismerjék mind a gyerekek, mind a szülők a következő tanév 
első osztályos tanítóit. A 2016/2017-es tanév Ovisulis programja a következők lesznek, melyre sok szeretettel várunk minden leendő 
kisdiákot és érdeklődő szülőt:

Időpont                A gyerekek programja              A szülők programja
1. Október 13. 
(csütörtök) 16.30 Az iskola bemutatása              Iskolánk általános bemutatása, a programban résztvevők bemutatása
2. November 10. 
(csütörtök) 16.30 Komplex, játékos fejlesztő           Beszélgetés az iskolaérettségről, szakember vezetésével
    foglalkozás   
3. December 08. 
(csütörtök) 16.30 Angol nyelvi játékok              Beszélgetés a leendő első osztályos tanító nénikkel. Módszerek, iskolai 
                                              napirend bemutatása
4. Január 12. 
(csütörtök) 16.30 Közös program: játékos                Az Alapfokú Művészeti Iskola bemutatása
   testnevelés, táncház.                   
5. Február 09. 
(csütörtök) 16.30 Interaktív tábla használata, Beszélgetés a tanulási zavarokról, tanulási nehézségekről, szakember  
   fejlesztő játékokkal  vezetével
                
6. Március 09. 
(csütörtök) 16.30 Játékos képességfejlesztés Tájékoztató a beiratkozásról, a hitoktatásról, és minden egyéb, ami a  
       szülőket érdekli

A 2015/2016-os tanév Ovisulis diákjai első osztályosok lettek. Augusztus 31-én megrendezett tanévnyitó ünnepségünkön őket is 
köszöntöttük!
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KULTÚRA

,,Mesterek és tanítványok”

Június 9. és 30.  között volt látható közösségi házunkban a Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület Mesterek és tanítványok című 
vándorkiállítása, melyen  22 mester és 28 tanítvány alkotásai kerültek bemutatásra.  A   csodálatos hangulatot árasztó népművészeti 
anyag a népi iparművész, viseletvarró, egyesületi tag és  egyben mikepércsi kiállító alkotó,  Kormányos Lászlóné közreműködésével 
került településünkre. A megnyitón közreműködött a Bazsarózsa Népdalkör, az Uccu neki citerakör és Kovács Dorottya. A tárlatot 
Virágos Lajosné Kozák Anikó hímző népi iparművész, a HBMNE titkára nyitotta meg.   A következőkben a megnyitón elhangzot-
takból válogattunk.

 „ A hagyományok tisztelete, azok továbbvitele nemzedékről-nemzedékre az őseink és a magunk tisztelete, megbecsülése. Tar-
tást ad a becsületre, szeretetre, egymás tiszteletére, emberségre. Erősíti az együvé tartozás érzését jóban, örömben és bajban. A 
hagyományok őrzése nemcsak a családok, barátok kötelékeit erősíti, hanem egy nagyobb közösséghez- a magyar néphez - való 
tartozás hitvallását is.  A múltban mélyen gyökerező kulturális örökség minden közösség számára azonosságtudatának forrása. 
Ennek számos megnyilvánulása lehet: Pl.: a népzene, néptánc, az ünnepek, a kézművesség, a helyi nyelvek, nyelvjárások stb. 
A szellemi örökség természeténél fogva is törékeny, így kétszeresen is sürgető szükség van e hagyományok tudatos megmen-
tésére, továbbéltetésére.” „Szerencsére egyre többen vagyunk olyanok, akik viszont megértik és megérzik az igazi értékeket, s 
tudják, hogy a hagyományőrzés nem visszalépés a múltba, hanem éppen hogy előre tekintés, az értékek továbbmentése a jövő 
számára. Ahogy mindig is volt, amióta világ a világ: az egyik nemzedék továbbadja a következőnek, amit ő is úgy kapott- me-
séket, dalokat, táncokat és népi mesterségeket. A Kárpát-medence magyar lakta területeiről 58 Népművészeti Egyesület több, 
mint 5000 kézművese igyekszik a népi hagyományt, a kézműves tevékenységek valamelyikét továbbéltetni. A Hajdú-Bihar 
megyei Népművészeti Egyesület közel 150 fővel ennek a nagy alkotóközösségnek a része. Ez a vándorkiállításunk a ,,Mesterek 
és tanítványok” címet viseli. Alkotóink többféle módon tanulhatták és éltethetik a hagyományt. A legszerencsésebb eset, ha a 
tudás átadása a családon belül történik, hiszen akkor már kisgyerekként is magába szívhatja az ember a népi kulturális tudást 
és a szakmai titkokat.”

„Nagyon sok településen a közfoglalkoztatottak  foglakoznak valamilyen kézműves tevékenységgel (sokszor valamilyen népi 
kismesterséggel). Szerencsés lenne, ha hozzáértő mesterek vagy mesterré vált tanítványaik szakértelmét igénybe vennék, így 
ezek a helyszínek is a népi kultúra hiteles továbbéltetői lennének. A folytonosság nagyon fontos ezekben a művészetté alakult 
kézműves mesterségekben. Mi, jelenlévők tegyünk meg mindent azért, hogy ez a folytonosság ne szakadjon meg.
Győrffy István szavait idézem: ,,A néphagyomány tart meg minket  magyarnak, s a nemzetközi műveltség tesz minket európaivá. 
Ha azonban csak európaiságra törekszünk, lehetünk nagy műveltségű népek, de minél hamarabb megszűnünk magyarnak 
lenni.”             
                                                                           Pohly Szilvia
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KLUBJAINK
Őszidő hírek

A Mikepércsi Őszidő Egyesület 2016. nov. 05-én 15 órától ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját a Wass Albert 
Kultúrházban.
Sok szeretettel várjuk és hívjuk mindazokat, akik régen tagok voltak, vagy tettek, segítettek a 20 éve alatt a klubnak! 
Érezzük jól magunkat a vacsorával egybekötött, zenés, műsoros esten, meghívott vendégeinkkel együtt! Beszélgessünk a régi 
vezetőkkel, a régi tagokkal, a község vezetőivel! 
Rajtunk is múlik, hogy milyen élményekkel gazdagodunk ez alkalommal.
Hogy kellő figyelemmel tudjuk Önt is fogadni, ezért november 1-ig kérjük, jelezze részvételi szándékát a 06-70/387-1153-as 
telefonszámon.
Támogatóink:  Mikepércs Község Önkormányzata  és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
                 Veszelovszkiné Albert Erzsébet

A Hímzőkör tagjainak bemutatkozása a Közösségi Házban

A hímzőkör tagjainak munkáit havonta váltogatva tekinthetik meg az érdeklődők a Wass Albert Közösségi Ház aulájában. 
Kormányos Lászlóné, a kör vezetője így mutatta be az október hónapban látható hímzések alkotóját: „ Csonka Lászlóné 
több mint 10 éve szakkörünk tagja. Szívesen készítí a rusztikus, színes hímzéseket. Kis kiállításunkon megtalálható az általa 
készített komádi-, sióagárdi-, jászsági-, szász hímzés is.”    

A Bazsarózsa Népdalkör augusztus 27-én részt vett  a XX. Egri Népzenei Gála és
Aranypáva Nagydíjas versenyen

A rangos eseményre az ország kiemelkedő népzenei csoportjai kaptak meghívást ,  azok akik a KÓTA  18. népzenei versenyciklusában 
elnyerték az Aranypáva díjat. Az egri Bazilika tövében zengett az ének ,egy csodálatos hársfa árnyékában. Népdalkörünk produk-
cióját  különdíjjal jutalmazták és sok szóbeli dicséretet kapott az újonnan készült viseletünk is.
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A Paloznaki Falunapok és Szüreti Mulatságok díszvendége volt Mikepércs 

Paloznak a Balaton északi partján, a Bakony-hegység déli 
lábánál fekszik Csopak és Alsóőrs között. Az erdőkkel borí-
tott lankás domboldalakról csodálatos kilátás nyílik a tóra. 
Kivételes mediterrán klíma alakult itt ki, ahol kora tavasztól 
késő őszig élvezhetjük a tiszta levegőt, a napfényt.

Az 500  lélekszámú, régi korok hangulatát idéző település   
Önkormányzata 3 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy min-
den évben egy vendégtelepülés meghívásával és bemutat-
kozásával színesíti a falunapi programot. A kezdeményezés 
sikeresnek bizonyult, így immár harmadikként Mikepércs 
mutatkozhatott be a szeptember 23-25–ig tartó mulatságon. 

A fellépők,  közreműködők, a főzőcsapat és az egész mike-
pércsi csoport nevében mondhatom, hogy kivételesen szíves 

vendéglátásban volt részünk, és maradandó élményekkel gazdagodtunk. Az általunk bemutatott műsorszámok és a helyi 
szervezésű, több elemében jó példát mutató programok kiegészítették egymást, színes, mozgalmas, rendezvényt eredmé-
nyezve. Igazán különleges pillanatokat jelentett, hogy a Balaton parti településen, a patináns XIX. századi   épületek ölelé-
sében, a 2 nap alatt háromszor is felcsendült a Mikepércsi csárdás dallama, és megelevenedett a számunkra oly kedves ko-
reográfia. A jellegzetes művészeti kincsünk mellett valamennyi fellépő és produkció tovább öregbítette Mikepércs hírnevét,  
keresztmetszetét adva  községünk  kulturális életének.

A mikepércsi művészek munkáiból, valamint a Kályhamúzeum anyagából nyíló tárlat - figyelemre méltóan  jól felszerelt 
kiállítóteremben -  magas színvonalon mutatta be  a szűkebb hazánkban folyó, igen  értékes  alkotó tevékenységet. A képző-, 
iparművészeti terület szinte minden ágában jeleskedtek művészeink. A néprajzi-, helyi értékünk, a Mikepércsi Úri Hímzés, a 
Hímzőkör munkái által lett bemutatva.

A Paloznakon fellépő művészek és  művészeti csoportok: Erdős-Tóth Fruzsina, Pohly Boglárka, Jenei Gábor, Tóth Gergely,  
Bazsarózsa Népdalkör, Fantasy Tánc- Show Művészeti Egyesület, Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttes, Törköly Ze-
nekar.

Kiállító alkotóink: B. Nagy Gabriella, Czeczéné Nagy Tímea, Erdelicsné Kelemen Valéria, Fehér Csaba, Juhász Péter, 
Kálmánné Tóth Annamária, Kalmárné Győrfi Eszter, Kerekes Józsefné, Keszler Ibolya, Királyné Kormányos Szilvia, Kiss 
Ferenc, Koncz Tibor, Kormányos Lászlóné, Mikepércsi Hímzőkör, Nagy Ildikó Gabriella, Solymosi Gábor, Steiner Mária, 
Tele Gábor, Tóth Jolán

A Paloznak Község honlapján megjelent cikkből kiderül, vendéglátóink hogyan látták  a falunapi programsorozatot:
 „ Az időjárás is kegyelmébe fogadta a paloznaki szüreti rendezvényeket a hétvégén. Mikepércsről jött vendégeink hangulatos 
kiállítást, remek programokat és finom káposztás galuskát hoztak a Falunapokra.

A pénteki napon a Mikepércsi alkotók kiállítását nyitotta meg Keszler Ibolya ékszerkészítő, majd ezt követően a Tájház 
udvarán az ünnepélyes megnyitón Tímár Zoltán Mikepércs polgármestere, Czeglédy Ákos polgármester és Kontrát Károly 
országyűlési képviselőnk együtt köszöntötte a megjelenteket.

A Falunapokat Trokán Péter színművész nyitotta meg, aki az idei évben a díszpolgári címet is átvehette. Szombaton délelőtt 
főzés közben a csopaki óvodások néptáncműsora, a mikepércsi vendégek műsora szórakoztatta a nézőket és főzőket. Délu-
tán a szüreti felvonulást a Főnix Néptáncegyüttes műsora vezette fel, az itthon maradottakat operettműsor szórakoztatta. A 
felvonulók érkezésekor a kisbíró dobolta ki a híreket:

KÖZÖSSÉG
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Adatik tudtára kicsinek és nagynak
Eljött az ideje a falunapoknak.
Itt mulat a falu apraja és nagyja,
Búját és bánatát mindje otthon hagyja.
Bor folyik a csapból, ihatja ki bírja.
Részegségért ki-ki csak magát okolja.
Vendéget is hívtunk, távoli barátot,
Ilyen csudát tán még sohasem látott.
Vendégünk Mikepércs, hajdúsági falu.
Jöhettek ám bátran, tárva minden kapu.
Eljöttek ma hozzánk, mulassanak nálunk,
Mert jó borral barátot szívesen kínálunk.
Lányokat is hoztak, de csak mutatóba,
Hajdúsági leányt eladósorba.
A Főnix együttes táncoslábú ifjak
Ropják majd a táncot kendtek meg vigadnak.
Lehet csatlakozni, a bokát csapkodni,
Paloznaki virtust itten megmutatni.... „

Végezetül köszönet illeti mindkét település vezetőit és valamennyi közreműködőt a program megvalósulásáért. Remélhetőleg 
jövő nyáron ellátogatnak hozzánk a paloznaki vendéglátóink, magukkal  hozva a Balaton felvidék varázslatos hangulatát.

                           Pohly Szilvia, Győrffy Árpád

KÖZÖSSÉG
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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 novembertől
munkanapokon: 7.00-19.00, munkaszüneti napokon: 8.00-19.00.

Klubfoglalkozások:
Nyugdíjas Klub: új időpontban csütörtökönként 13.00 órától 
Hímzőkör: szerdánként 15.00-17.00 óráig
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00  órától

Falugazdász fogadóóra minden hétfőn 9.00-12.00 óráig. 

Október 18-án  és november  8-án  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, irányí-
tott játékos gyakorlatokat, valamint sok-sok dalt és mondókát alkalmazunk.
Egy alkalom díja: 250 Ft/család (4 főig)
Sok szeretettel várunk mindenkit! TÁMOGATÓNK: MIKEPÉRCS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA ALKALMANKÉNT, CSALÁDONKÉNT 500 FT-TAL 
TÁMOGAT MINDEN GYERMEKET.

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

Kézműves foglalkozások:
Kéthetente szombatonként: 10.00-12.00 óráig ingyenes kézműves foglalkozást 
tartunk általános iskolás gyermekek részére Hutkai Gréta  népi játszóház vezető 
irányításával. A következő foglalkozás időpontjai:  október 22-én  fonalkarkötő 
készítése különböző technikákkal, november 5-én agyagozás.

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 té-
macsoportban 15-15 könyvet helyez el nálunk letéti állományként. Ezek a könyvek 
kizárólag a helyben olvasást szolgálják. Kölcsönözni csak a könyvtárba való vissza-
érkezésükkor lehet, de előjegyzés felvehető rájuk, mind a Közösségi Házban, mind 
a Könyvtárban. A nyolc témacsoport a következő: Hobbi-háztartás, Egészségünk 
védelmében, Ügyes kezek-színes ötletek, Gyermeknevelés, Ifjoncok kedvencei, 
Mesék, Krimik, Romantikus regények. A könyvek között minden korosztály talál-
hat kedvére való olvasmányt. Minden kedves olvasót szeretettel várunk! 

KÖZÖSSÉGI HÁZ /PROGRAMAJÁNLÓ
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KÖZÖSSÉGI HÁZ /PROGRAMAJÁNLÓ
„Ilyen nagy dolog a szabadság?!” programsorozat 
rendezvényei: 

• okt. 14-én 17.00-kor  „ A mi ‘56-unk rajzzal, tánccal, zenével” 
címmel kiállításmegnyitó, forradalmi dalok tanulása, forradalmi 
táncház. Közreműködnek: Mikepércsi Hunyadi János Ált. Isk. és 
AMI tanulói, Szabó Julianna, Sáriné Szebenyi Judit, Törköly Ze-
nekar, Főnix Gyermek-  és Ifjúsági Néptáncegyüttes. A kiállítás 
megtekinthető okt. 26-ig, munkanapokon 8.00-16.30-ig.

• okt. 18-án 14.00-kor Történelmi vetélkedő
Közreműködnek: Mikepércsi Hunyadi János Ált. Isk. és AMI tanulói, 
Dévényi Mihályné, Kovácsné Diós Emese, Szima Gáborné 

• okt. 21-én A Nap utcai fiúk című film vetítése 
Időpontváltozás! vetítés: 10.30-tól. 
Közreműködik: Dér Emese

• október 23-án 9.00-tól  Ünnepi műsor „ Egy ősz örök em-
lékére” címmel, a Békéscsabai Jókai Színház színművészeinek 
az előadásában. Közreműködik: Veselényi Orsolya, Liszi Me-
linda, Nagy Róbert.  Ünnepi beszédet mond: dr. Vitányi Ist-
ván, országgyűlési képviselő
Az ünnepi műsort követően koszorúzás a templomkertben. 
Sok szeretettel várunk minden kedves emlékezőt!
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. év
fordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

November 12-én kerül megrendezésre a hagyományos 
mikepércsi egyéni és csapat sakkverseny. 

Megfelelő érdeklődés esetén kezdő gyerekcsoportot is in-
dítunk a versenyen. Részletes versenykiírás  a novemberi 
Böngészőben jelenik meg. Érdeklődni további információért 
Szilágyi Tibornál, a  0630/550-6730 -as telefonszámon lehet.
Nosztalgia Véradás Mikepércsen!
Ajándékozzon vért  október 28-án a Wass Albert Kultúrház-
ban, 9.00 és 12.00 óra között retro hangulatban, 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

A Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár 
(4271 Mikepércs, Óvoda u. 4. sz.) konyvtar@mikepercs.hu, tel.: 06/70-587-3871

Nyitva tartása: Hétfő: 7.30-17.00, Kedd: 7.30-16.00, Szerda: 7.30-18.00, Csütörtök: 7.30-16.00, Péntek: 7.30-14.00, Szombat: 
11.00-14.00, Ebédidő: 12.00-12.30 (kivéve szombat)

Könyvtárunk állománya pályázati keretből az olvasói igényeket figyelembe véve új dokumentumokkal bővült. Ezek tételes 
felsorolása honlapunkon olvasható. 

Figyelem! 2016. 09.01-től délutánonként angol nyelvből segítséget nyújtunk a házi feladatok elkészítésében, a szóbeli kommunikáció, 
a beszéd, az olvasás- és íráskészség fejlesztésében általános és középiskolás diákoknak. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Táncolj velünk!

A Fantasy Tánc-Show táncosai már állandó résztvevői a mikepércsi rendezvényeknek. Az idén 10. fennállását ünneplő csoporttal ta-
lálkozhattunk a Falunapon, az Előkarneváli estén, de iskolai és óvodai alkalmakat is színesítettek már az elmúlt évek alatt előadásaikkal. 
Színpadi és revütánc műsoraik mellett a leddance stílus meghonosítói Magyarországon, amellyel azóta is óriási sikereket érnek el Euró-
pa-szerte. Különleges világító jelmezeik és eszközeik mellett immár Visual dance–projector-os látványtánc és buboréktánc is szerepel 
repertoárjukban.

Évek óta képviselik településünket a Debreceni Virágkarnevál forgatagában. Idén óriás virágkarikákkal találkozhattunk velük. A 
Karneváléj stadioni showműsorban is több mikepércsi tehetség mutathatta már be táncos tudását. A Galiba gyermekfesztiválon is 
településünk színeiben vonultak ütőegyüttesükkel. Legutóbb a paloznaki falunapokon is  Mikepércs nevét öregebíthették, ahol a helyieket 

is táncra perdítették.
Már három éves kortól várják  a táncolni, szerepelni vagy verse-
nyezni vágyó gyerekeket; ovistánc, mazsorett, showtánc és led- 
tánc csoportjaikba. Közkívánatra ismét lehetőség nyílik mike-
pércsi gyerekeknek is ovis és általános iskolás csoportokban 
csatlakozni a társulathoz. A jelentkezéseket a 06 30 757 40 30-as 
telefonszámon várják, de megtalálhatóak facebook-on is a www.
facebook.com/fantasytancshow oldalon, vagy pedig webolda-
lukról  (www.feelingfantasy.com ) még több információt tudhat-
nak meg az érdeklődők a beiratkozásról. 
Hamarosan Franciaországban mutatkoznak be, de számos 
országos fesztivál is vár még rájuk, így azokra is akik szeretnének 
világot látni és táncolni. Várják a mikepércsieket!

Beszámoló Cifra Roland mester eredményeiről

Idén nyáron a Fülöp-szigeteken, Cebu városában megrendezett 14. 
WEKAF Világbajnokságon több mint 30 országból, több mint félezer 
harcos gyűlt össze, hogy összemérjék erejüket. Az összesen közel 
1000 mérkőzés során a Dankó Ferenc mester által vezetett Magyar 
Eskrima Válogatott az alapos felkészülésnek köszönhetően 
fantasztikusan teljesített. Ismét sikerült megmutatni, hogy a 
magyarok a legjobbak között vannak. Sőt, Magyarország lett 
Európa legjobb csapata az éremtáblázaton!
A Magyar Eskrima Válogatott tagjaként a mikepércsi Cifra Ro-
land mester a nagyon kemény és pörgős küzdelmek során For-
magyakorlat (Sayaw) és Dupla botos Full Contact küzdelemben 
bronzéremmel térhetett haza.
A kiemelkedő versenyeredmények mellett mestervizsgát is tett, mely során megszerezte a 2. mesterfokozatot. A vizsga helyszínéül 
Cebu városában a J. Center Mall-t választották, ami egy forgalmas bevásárló központ, így a vizsgázókat a nagymesterek mellett 
a helyiek árgus tekintete is követte. 
A magyar csapat mindennapos edzéseit, felkészüléseiket és a versenyt nehezítette a Fülöp-szigeteki klíma, mely melegebb és párás-
abb, is mint a miénk, még éjszaka is 30 fok körüli hőmérséklet volt, de az eskrimadorok hősiesen tűrték, és így is helytálltak.
A versenyzés és a vizsga mellett Cifra Roland mester részt vett egy kétnapos Nagymesteri Szemináriumon, ahol sok nagymestertől 
még sokkal több páratlan Eskrima technikát tanult, melyeket tovább tud adni a mikepércsi Eskrimadoroknak.  
A Mikepércsi Doce Pares Eskrima iskolában a Fülöp-szigeteki harcművészetet, az Eskrima technikáit teljes körűen oktatja. Ennek 
eredményeként a mikepércsi Eskrimadorok egyformán ügyesen tudnak küzdeni egy és páros bottal, hosszú bottal, késsel, továbbá 
pusztakézzel egyaránt.
A Fülöp-szigetekről származó Eskrimát a XXI. század leghatékonyabb eszközös és pusztakezes harcművészetének, továbbá a leg-
látványosabb küzdősportnak tartják a világon. Fő részei: botharc, késharc, pusztakezes önvédelem.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Mikepércs Község Önkormányzat támogatásáért, mellyel hozzájárult az elért sikerekhez 
és a Mikepércsi Doce Pares Eskrima iskola további fejlődéséhez.
Ha valakinek mindezek után kedve támadna kipróbálni, akkor csatlakozhat iskoláinkhoz, és elkezdheti tanulni az Eskrimát. 
Jelentkezni nőknek és férfiaknak is egyaránt lehet, jelenleg is vannak női tagok, úgyhogy senki ne riadjon vissza. 

Várjuk jelentkezésedet, ha szeretnél mozogni és szeretnél tanulni olyan technikákat és fogásokat melyekkel megvédheted magad 
és szeretteidet egy esetleges támadás során.

SPORT
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Eladó tengeri morzsoló motor 
nélkül 5 000 Ft, boroshordók 150 
és 300 l-es: 50Ft/l, keverőtárcsás 
mosógép 10 000 Ft, kisméretű 
szőlőprés 10 000 Ft, szőlőzúzó 15 
000 Ft, nagy teljesítményű KAMA 
vízszivattyú 10 000 Ft, 2 db tömör 
ajtó tokkal (szoba, spájz) 25 000 - 
15 000 Ft, középméretű vályog 80 
Ft/db,  akác szarufa 4 – 5 m-es 10-
12-es fűrészelt új 2000 – 2 500 Ft/
db, egymakkos cserép (használt) 
100 db 50 Ft/db, kétmakkos 
cserép (használt) 1000 db 60 Ft/
db, lécnek való nyárfarönk 15 000 
Ft/3m. Érdeklődni az esti órák-

ban a 06-20/279-29-56 
telefonszámon.

Eladó 1950-60-as évekből való 
szekrénysor (kétajtós szekrény és 
egy üveges szekrény), dohányzó 
asztalok (3 db, drapp és fehér 
színben 3 000 Ft/db), gázkon-
vektor (használt, de jó állapo-
tú, működőképes 15 000 Ft), 
használt tévék alkatrésznek(2 
000-3 000 Ft/db), hűtőszekrények 

alkatrésznek (3-4 000/db). 
Érdeklődni az esti órákban a 06-

70/61-66-896 telefonszámon.

ALBÉRLETET KERESÜNK 
MIKEPÉRCSEN. 

Kiadó albérletet keresünk Mike-
pércsen megbízható, fiatal há-
zaspárként két gyermekkel a 
következő tulajdonságokkal: 
minimum 2 hálószoba, táro-
lási lehetőség, egészséges élettér. 
Ami ezen felül van, azt már bó-

nusznak vesszük. 
Köszönünk minden segítséget! 

Domonkos Gábor 
06-20/481-58-88

Mikepércs-Bodóházán 1042 
m2-es építési telek eladó. A telek 
30%-ig beépíthető, a hatóságtól 
az erre vonatkozó nyilatkozat is 

rendelkezésre áll. 
Az ingatlan zártkerti művelés 
alól történő kivonása is megtör-
tént. Az ár alkuképes: 620.000.-Ft

Érdeklődni: 06-30-275-1435

2016. 11. 01-től Mikepércs Kos-
suth u. 7.sz. alatti 300 m2 tároló 
raktározásra vagy csendes te-
vékenységre kiadó.. Érd.: Mike-
pércs, Erdő u. 35. személyesen.

Ugyanitt kb. 8 m * 4 m  alapterületű 
csűr akác fából készült, hullámpa-
la tetővel kifogástalan állapotban 

eladó elbontással.

Német nyelvből korrepetálást vál-
lalok általános és középiskolás 
diákok részére. Érd.: 0630/547-0815

Szalagfűrész, keverőgép, kicsi- és 
nagy szőlőprés, szőlődaráló és 
dézsák eladók. Érd.: 06-52/398-182

Eladó rekamié két fotellel. Ár 
megegyezés szerint.
 Érd.: 70/503-8818.

Angol nyelvoktatást és felzárkózta-
tást vállalok 1000/óra. Egyeztetés 

telefonon: 20/520-3329
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Hirdetés:
A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését: féloldal terjedelemben: 5.000 Ft, negyedoldal terjedelemben: 3.000 Ft, 

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

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

Mikepércsen a Vénszőlőskert első 
dűlőjében jó állapotú lakható ház 
telekkel (1251 m2+86m2) eladó, 
valamint daráló, betonkeverő 

eladó. Érd: 30/645-57-67

CÍVIS GYÓGYSZERSZERVÍZ

Fűtési rendszerek felülvizsgála-
ta – javítása, új rendszer kiépí-
tése; gázkazánok – konvektorok, 
gáztűzhelyek javítása; elektro-
mos háztartási gépek szerelése – 
javítása és „minden ami elromol-

hat” precíz javítása.
Érdeklődni: 06-20/311-44-50

Veszelovszi Edit, okleveles gyógy-
masszőr vagyok több éves tapaszta-
lattal. Amit nyújtok: Hát, láb, talp, 
arc, mézes és teljes testes gyógy-
masszázst. Kortól függetlenül 
bárki jöhet, igény szerint házhoz 

is megyek. Érdeklődés a
 70/332-88-03 telefonszámon.

KERES - KÍNÁL

Vállalok: Ingyenes épület en-
ergetikai tanácsadást, energe-
tikai tanúsítvány készítését, 
napelemes – napkollektoros 

rendszerek tervezését 
és kivitelezését. 

Elérhetőség: 20/311-4450

Bobcat gép!
Bobcat gépi földmunka kiszállási 
díj nélkül! Föld, homokszállítás, 

törmelék eltakarítás.
Érdeklődni: Tahóczki Sándor,

 30/200-4130

Háztartási és ipari varrógépek 
javítása garanciával 400 Ft-tól.

Szervizelt táskavarrógépek 
eladók. Érd.: Dandé István 
Mikepércs, Dózsa György utca 

18 szám.
Telefon: 52/387-384 vagy 

Garázsvásár
Minden nap 14-és 18 óra között 

az Erdő u. 28. szám alatt. 
Baba-és gyermek, valamint 
felnőtt ruhák széles választékban 

jelképes árakkal!
Mindenkit szeretettel várunk!

Eladó: Tok nélkül műanyag abla-
kok és műanyag ajtólapok, gyer-
mek járóka, kárpitozott tömör 
székek, méteres bútorkárpit, zomán-
cozott üst, üveges faliszekrény,  

műanyag hordók.
Érdeklődni: 

52/398-425 vagy 30/364-52-44 
du. órákban.

FENE IMRE
Fene Imre hűtőgépszerelő, felújí-

tott hűtőgépek értékesítése.
Érdeklődni: 

4271, Mikepércs, Petőfi út 19.
Telefon: 

52/398-405 vagy
 06-20/964-82-22

A Vénszőlőskertben 1718 m2 
alapterületű ingatlan 30 m2 
alapterületű épülettel víz, vil-
lany van. A kertben szőlő il-
letve gyümölcsfák találhatóak. 

Érdeklődni: Lénárt Zoltán, 
Mikepércs Sport utca 1. szám.

Boroshordók eladók: 1 db 200 l-es 
és 1 db 150 l-es. Ár: 80 Ft/l

Érd.: Mp. Dózsa György u. 47.
Tel.: 06-20/573-69-37

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

Tóth Méhészet
Mikepércs, Orosz István utca 9.
Tel: 30/336-48-28, 30/329-75-27

30/450-79-46
2 kg méz vásárlása esetén díjmen-

tesen házhoz szállítjuk.

600 négyzetméter kerti terület 
művelésre kiadó! 

Mikepércs, Nap u. 9. szám hátulsó 
része, ami a Szőlőskert utcából 

közelíthető meg. 
Elérhetőségem: 30/359-32-24
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