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Mikepércsi Tükör
Mikepércs Község Önkormányzatának közéleti és kulturális lapja  
2017. DECEMBER

ÁLDOTT KARÁCSONYT  KÍVÁN 
MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!
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A Kedves Olvasó az év utolsó lapszámát tartja a kezében, 
amely reményeink szerint minden korosztály számára 
tartogat olvasnivalót az ünnepre készülődés időszakában, 
akár a téli szabadságok ideje alatt is. Intézményeink mi-
kulás, adventi és karácsonyi rendezvényekkel készülnek 
az év egyik legszebb hónapjára, lesz többek között ad-
venti kiállítás, mindenki karácsonyfájának felállítása,  
iskolai karácsonyi koncert, óvodai, bölcsődei családi 
ünnepvárás, kézműveskedés, ajándékozás, szilveszteri 
batyus bál.

Ebben az évben Erdős-Tóth Fruzsina ötletét megvalósít-
va, az Önkormányzat arra kérte Mikepércs civil szerveze-
teit, a mikepércsi intézményeket, közéleti szereplőket, 
az egyházak képviselőit, ismert mikepércsi embereket, 
sportolókat, hogy egy adventi videókat tartalmazó 
kalendáriumban a vers, a hangszeres zene, dalok segítsé-
gével, vagy csak egy egyszerű köszöntéssel tegyék szebbé 
a mikepércsiek, mindannyiunk adventi várakozását, az 
ünnepre hangolódást. Ez a rendkívüli adventi kalendári-
um, amely mindössze egy hét alatt készült el, a nemrég 
megújult települési honlapon tekinthető meg. Köszönjük 
a részvételt, és köszönjük a sok-sok megtekintést is!

Szerkesztőségünk nevében minden kedves Olvasónknak, 
a Mikepércsi Családoknak, minden Mikepércsi Pol-
gárnak kívánunk áldott, békés karácsonyi ünnepet és 
szeretetben, egészségben teljes, boldog új esztendőt!

KÖSZÖNTŐ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
“Dolgozunk és ünneplünk egyszerre, a december mindig e kettősség mentén alakul”
Évzáró interjú Tímár Zoltánnal, Mikepércs polgármesterével

Nehezen tudtunk időpontot 
egyeztetni az interjúhoz. Az 
év vége mindig „hajtós” az 
önkormányzatoknál? Vagy 
ez az év kivételesnek mond-
ható? Hogy alakul ebben a 
hónapban az elfogaltsága egy 
településvezetőnek?

Többnyire hasonlóak a de-
cemberek a hivatalban, 
minden évben ugyanazo-
kat a feladatokat kell az év 
zárásához elvégezni, ami főleg 
a jegyzőt és a hivatalt terheli. 
Lezajlanak az év utolsó ön-
kormányzati testületi ülései, 
igyekszünk a legtöbb ügyet 
lezárni, hogy a következő év 
zökkenőmentesen indulhas-
son. Ebben az évben az utolsó 
hónapok elég intenzív munkát, szervezést igényelnek a jelenleg is futó szennyvíz beruházás mellett gőzerővel folyik a tervezési, engedé-
lyezési fázis az óvodabővítési, kerékpárút építési, belvízelvezető rendszer fejlesztési, valamint az energetikai pályázatok kapcsán, emellett 
a szociális tűzifa kiosztásának megszervezése is elkezdődött. A napi feladatok mellett természetesen a december mindig a karácso-
nyi készülődésről szól, ami önkormányzati szinten kezdődik a legkisebbek Mikulás napi köszöntésével, a karácsonyi programok 
előkészítésével, az adományok gyűjtésével és kiosztásával, az önkormányzati csomagosztás megszervezésével. Ezekben a hetekben 
meglátogatom az intézményeket és részt veszek az ajándékozásban. Öröm látni a bölcsis, óvodás gyerekek arcát, amikor végre kibonthatják a 
gondosan becsomagolt ajándékokat. Minden évben, így most is lesz ünnepi műsorral egybekötött mindenki karácsonyfája állítás a Főtéren, 
és nem hagyhatom ki megemlíteni az adventi kiállítást sem, ami karácsonyig várja a látogatókat. Dolgozunk és ünneplünk egyszerre, a de-
cember mindig e kettősség mentén alakul. Ez adja a hónap különleges hangulatát.

A legtöbb karácsonyi rendezvény már hagyományosnak mondható, de újdonságnak számít az adventi kalendárium, amely a település 
honlapján tekinthető meg. Hogy jött az ötlet?

Erdős-Tóth Fruzsina hívta fel a figyelmemet erre a lehetőségre, amely már más településen működik, és mi is hagyományteremtő szán-
dékkal indítottuk el ebben az évben. A felkért résztvevők dalaikkal, verseikkel, hangszeres bemutatkozásukkal szebbé tehetik mindenki 
ráhangolódását az ünnepre, miközben a látogatókból közösség formálódik, akik ugyanabban az élményben részesülnek a napi ablaknyi-
togatás során. Reméljük, hogy sokan megtekintik majd a kalendáriumot és örömmel fogadják az ott elhangzó jókívánságokat.

Minden politikus szívesen beszél a közösségi élményekről, a települési ünnepekről, de természetesen a családok mindennapjait 
érintő gondokról, problémákról sem feledkezhetünk meg ilyenkor. Annál is inkább, hiszen most érkezett a befejezéséhez egy olyan 
beruházás, amely több száz mikepércsi polgár, rengeteg család, egy egész településrész életét változtaja meg gyökeresen és ez a 
szennyvíz beruházás. Mit kell tudni az érintett településrészen élőknek, milyen karácsony, illetve új év vár rájuk csatorna ügyben?

Mondhatjuk azt is, hogy az érintett családok a karácsonyfa alá ajándékként kapták e beruházás megvalósulását, hogy végre, annyi év vára-
kozás után minőségi előrelépés történik az életükben, miközben az ingatlanjaik értéke akár egy-két millió forinttal is nőhet. Bár nagyon sokat 
kellett várniuk az itt élőknek, az Európai Unió és a Kormány jóvoltából többségében ingyen juthattak hozzá a csatornahálózathoz.

Az itt élők a csatornázást követően számíthatnak aszfaltozásra is a közeli jövőben?

Ez egy sokat és sokszor megvitatott kérdés, amire évekig azt a választ tudtuk adni, hogy egyrészt a telekalakítóknak az eladott telkeik 
bevételeiből kellett volna megépíteniük az aszfalt burkolatot, ahogy azt a telkek eladásánál a vevőknek meg is ígérték, de a megvalósítás el-
maradt vagy csak részben történt meg, másrészt évekig csak azt válaszolhattuk az ezzel kapcsolatban feltett kérdésekre, hogy sajnos sem 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szociális tűzifa osztás, bővült a támogatotti kör

Az Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is  - immár hetedik  alkalommal - támogatási igényt nyújtott be a 
Belügyminisztériumhoz szociális célú tűzifa vásárlásához nyújtandó támogatásra, a településen élő és szociálisan rászoruló 
polgárok téli időszakban történő megsegítése céljából. 
A Belügyminisztérium pozitív elbírálásban részesítette az Önkormányzat támogatási kérelmét,  és 7.503.160 Ft összegű, vissza nem 
térítendő egyszeri támogatást hagyott jóvá, amit 422 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel az Önkormányzat. 
A támogatási összegen felül az Önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja a pályázati kiírás szerinti kötelező önrész összegét, mely 
535.940 Ft, valamint a szállítási költséget, mely közel 1.200.000 Ft lesz.

Az elmúlt években jóváhagyott támogatások alapján megvásárolható tűzifa mennyisége 200-250 erdei m3  volt, illetve egy évben 100 
erdei m3.  Az idei 422 erdei m3 jóval nagyobb mennyiség a korábbi évekhez képest, ezért a képviselő-testület a 2017.  november 30-án 
megtartott ülésén úgy döntött, hogy  módosítja a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendeletét akként, hogy kibővíti a támogatásra 
jogosultak körét. 
A módosított rendelet értelmében:
1. jövedelmi viszonyoktól függetlenül tűzifa támogatást kaphat az a rászoruló, aki aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, 
lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
2.  a rendeletben meghatározott jövedelmi feltételek teljesülése  esetén tűzifa támogatást kaphat az a kérelmező is, aki fogyatékossági 
támogatásban részesül, vagy a tárgyévben betöltötte, vagy betölti a 75. életévét, vagy  három vagy több kiskorú vagy nappali tagozaton 
tanulmányokat folytató – gyermeket nevel,  vagy tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel,  mely alapján a gyermek ma-
gasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy a háztartás egy főre jutó jövedelme alacsony.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is minden családhoz eljuttatjuk a szociális célú tűzifa igénylésére szolgáló nyomtatványt a jogo-
sultsági feltételeket tartalmazó részletes tájékoztatóval együtt. Várjuk minden rászoruló kérelmét!
                        Vida Gáborné aljegyző

hazai, sem uniós forrás nem áll rendelkezésre, és az útépítés rendkívül drága Magyarországon, így az Önkormányzat azt saját erőből 
nem tudja megfinanszírozni. A nehézségek ellenére azt elértük, hogy a közmunka programban járdák épültek az új településrészen. 
Természetesen folyamatosan kerestük a megoldást  e régi problémára és most, hogy a jelentős földmunkával járó szennyvíz beruházás 
befejezéséhez ért,  az útépítés újra napirendre került. Az Önkormányzat, áttekintve a szükséges forrás nagyságát, az aszfalttal ellátandó 
utcák számát, átgondolva a lehetséges műszaki lehetőségeket, megoldási javaslattal él, amelyet hamarosan az érintett lakóközösség elé 
fog tárni. Miközben a lehetőségeinket mérlegeltük, érkezett a hír, hogy az évek óta az országgyűlési képviselőnk, Dr. Vitányi István előtt 
is ismert és közvetített problémára részbeni kedvező válasz érkezett, kormányzati forráshoz juthat Mikepércs, amit meghatározott bel-
területi utak aszfaltozására használhat fel. Tehát a sok éves probléma megoldása elindult, amihez azonban szükség lesz a tulajdonosok 
hozzájárulására is. Az aszfaltozásra váró utcák lakóit várjuk arra a tájékoztatóra, ahol már a kokrétumokat is el fogom mondani annak 
érdekében, hogy közös döntést hozhassunk.

Mikepércs milliárdos nagyságrendben jutott forráshoz a pályázatokon, ebből a csatorna beruházás van jelenleg befejező sza-
kaszában. Milyen fázisban vannak a többi pályázatok? 

Jelenleg a szennyvíz beruházás zajlik a településen, a többi pályázat megvalósítása jövőre marad. Mivel az ország összes települése 
egyszerre kapta meg a pályázatai sikerességéről szóló döntést, az egész országban egyszerre kezdődött el a több ezer pályázat megvalósí-
tása, melynek első lépése a terveztetés, engedélyeztetés, majd a közbeszerzések kiírása. Az országban tevékenykedő tervezők, valamint 
az engedélyező hatóságok ekkora rohamra nincsenek felkészülve, emiatt óriási a leterheltségük, ami időbeli csúszásokat eredményez 
a közbeszerzések indítását illetően. Mikepércs is az engedélyekre vár. Amennyiben a hatóságok kiadják a szükséges építési és létesítési 
engedélyeket indulhatnak a közbeszerzések is.

Látok egy díszesen becsomagolt adománygyűjtő dobozt az asztalon. Mit kell erről tudni? A dobozon az a felirat áll, hogy 
„VELED VAGYOK”.

Megkereste az Önkormányzatunkat a debreceni Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány, akik december 
10-ig csokoládé gyűjtésre kértek fel bennünket. A felhívás  pontosan úgy hangzik, hogy „karácsonyi csokigyűjtés egy üzenettel, 
a leukémiás és a daganatos gyerekeknek”, hogy szebbé tegyük a kórházban karácsonyozó gyerekek ünnepnapjait. November 
közepén indult a gyűjtés a polgármesteri hivatalban, ahol a dolgozók, az ügyfelek már elhelyezték adományaikat, melyet a 
Klinikán gyógyuló gyerekek kapnak majd meg. A december hagyományosan a rászoruló vagy beteg emberek megsegítéséről 
is szól, amiben örömmel vesz részt Önkormányzatunk is, hiszen célunk, hogy mindenkinek szép karácsonya legyen. Arra biz-
tatok minden Mikepércsi Polgárt, hogy a készülődés, az ünnep várás alatt is gondoljon azokra, akik segítségre szorulnak és 
lehetőségeihez mérten támogassa őket adománnyal vagy akár egy meleg étellel. Ezúton is kívánok minden Mikepércsi Pol-
gárnak a képviselők és a hivatali dolgozók nevében áldott karácsonyt és sikeres új évet egészségben, boldogságban!
                                                                        Dienes Zoltán
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Dr. Vitányi István országgyűlési 
képviselő október 23-ai ünnepi beszéde 
(részlet)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Emlékezni és ünnepelni egybegyűlt polgárok!

(...)
Az elmúlt év hónapjaiban országszerte, sőt határain-
kon kívül, mindenütt a nagyvilágban megemlékezett 
a magyarság a gigászi küzdelemről, mely alapjaiban 
rengette meg a Sztálin és Rákosi által megalapo-
zott államrendet, sőt a teljes szovjet birodalmat. 
Megrendítő és egyben felemelő, hogy mennyi erő van 
még mindig a forradalmi eszmében. Bár 1956 novem-
berében leverték a magyarok legújabb kori szabadságküzdelmét, annak hatásait az elnyomók soha nem tudták kiheverni. Hogy 
mi minden történt akkor, Budapesten, számos film, kötet, tanulmány és előadás közreadta már. A pesti srácok alakja világszerte 
közismertté vált. Az események jelentőségét pedig mi sem mutatja jobban, mint hogy 1989-ben, mikor végképp kifogytak a 
hazug érvek és magyarázatok a régi rend mellől, éppen október 23-án kiáltották ki az új Magyar Köztársaságot. 

Ezek a messze földön ismert események. De ami az elmúlt hónapok, az emlékéves programsorozat legnagyobb erénye és ered-
ménye, hogy egyre több részlete bomlott ki a vidéki eseményeknek. Hány és hány helyen hallhattuk még az ezredforduló idején 
is, hogy „itt nem történt semmi.” Bár 1956 azonnal szimbolikus évszámmá vált, még a rendszerváltozás óta eltelt majd három 
évtized sem hozott teljes megnyugvást az akkori résztvevők, az események alakítói, a későbbi hóhérok és az áldozatok körében. 
Egyesek máig hallgatnak akkori szerepvállalásukról – bármelyik oldalon is álltak –, mások viszont már a 90-es években igen 
vaskos politikai, sőt anyagi hasznot húztak valós vagy éppen állítólagos cselekedeteikből. A minél tisztább látáshoz az emlékév 
megvalósított célkitűzései nagyban hozzájárultak. Ezeken az eredményeken végigtekintve, közülük az egyik legfontosabb, hogy 
az eddigiekhez képest jóval nagyobb fény vetül a vidék Magyarországának eseményeire és hőseire. Így egy elhallgatott, sokak 
által megélt, mások számára mégis ismeretlen történelmi szeglet nyílhatott most meg. Nagy kérdés, hogy miben volt azonos, 
és miben különbözött a fővárosi munkások, értelmiségiek és diákok, illetve a falvak parasztságának forradalma. Egy bizonyos: 
évek teltek el úgy, hogy a generációkon át hagyományozódó tudással, a legkiválóbb iskolákban, műhelyekben, egyetemeken 
szerzett ismeretekkel rendlelkező gazdákat, iparosokat, polgárokat mellőzték. Helyettük pedig a korábban a saját életük meg-
szervezésére is alkalmatlan alakok mondták meg, hogy mi lehet jó az országnak. Persze nem önmaguktól váltak alkalmassá és 
felkészültté. Ők ugyanúgy végrehajtók voltak, mint késői, mai utódaik. Akik ma sem tudják elviselni, ha az ország életét gon-
dolkodó, előretekintő, a nemzeti érdekek mentén dolgozó közösség szervezi és koordinálja. Ők annak a nagy háttérhatalomnak 
a bábjai, mely már 1919-ben is felmérhetetlen károkat okozott, majd pedig az 1956-ot követő bő három évtizedben is. Ők azok, 
akik a megbontott rend nyomdokain zavarossá teszik a vizet, melyből már az sem látszik ki, ha éppen megmérgezik. Felborítot-
tak egy sok évszázados társadalmi, gazdasági és kulturális egyensúlyt, mely épp a magyar nép befogadó, integráló jelleméből 
fakadt. Gondoljunk csak a mai Magyarország vallási, nemzetiségi sokszínűségére. Arra a kulturális kavalkádra, melyet büszke 
sajátosságként igyekszünk bevinni Európába. A rossz tanácsadók jóvoltából a magukat egyedüli európainak tartó erők erre 
nem fogékonyak. Pedig Európát épp ezek az egyensúlyi rendszerek, őszintén szolidáris együttélési modellek tartották eddig 
össze. Ma azonban azt látjuk, hogy aki ezeket próbálja erősíteni, azt magára hagyják.

Tisztelt emlékezők!

1956-ban is egyedül voltunk. Érkeztek ugyan biztató hangok, de érdemi beavatkozást hiába vártunk. Itt a nagyhatalmak sem-
legesek maradtak. Nem úgy, mint például 1849-ben, vagy az első világháborút követően Trianonban. Európa egyik fele mégis 
a mai napig próbál minket, magyarokat leiskolázni, kioktatni szabadságból és demokráciából. Az a Nyugat-Európa, amely a 
hidegháború évtizedeiben állítólag szemben állt a szovjet törekvésekkel. De ahogyan a tatár hordákkal és az oszmán hódítók-
kal, úgy akkor, a szovjet birodalommal szemben is magunkra maradtunk. Voltak jeles gondolkodók keleten és nyugaton 
egyaránt, akik elismerték igazunkat és őszintén szóltak a magyarországi eseményekről. A hatalmasok azonban összezártak 
fölöttünk. Ezek a csaknem évezredes tapasztalatok tanítanak minket ma is arra, hogy elsősorban itthon, saját közösségeinkben 
kell erősnek, kitartónak és figyelmesnek lennünk. A mi erőnket, tudásunkat és eredményeinket pedig nem veheti el senki.
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Tisztelt ünneplők!

Egy-egy közösség tagjai akkor érthetik meg igazán, és csak akkor tudják megfelelő módon értékelni akár 1956 forradalmát, akár 
más történelmi sorsfordulókat, ha abban megtalálják a maguk történelmét. A családjukét, a szomszédjukét, a településükét. Ahogy 
pedig telnek az évek, sőt évtizedek, egyre kevesebb a hiteles forrás és tudósítás, egyre halványabb az eleven emlékezet. Ahhoz, 
hogy elődeink harca, melyet értünk folytattak, ne legyen hiábavaló, meg kell ismernünk cselekedeteiket, azok okait és eredmé-
nyeit egyaránt. Mi, akik évről évre összegyűlünk emlékezni ezekre a tettekre, akik felidézzük az akkori eseményeket, akik kife-
jezzük nagyrabecsülésünket a hősöknek, és akik már szabadon beszélhetünk a ma már történelminek számító folyamatokról, 
minden alkalommal kapunk valami újat. Ennek egyik oldala lehet a tények mind jobb és alaposabb ismerete. Az emlékezésen túl 
pedig elengedhetetlen kötelességünk az emlékeztetés. Az emlékállítás. A kerek évfordulóval itt körülöttünk, szűkebb és tágabb 
környezetünkben is egyre több emlékmű emelkedett, egyre több helytörténeti vonatkozású feldolgozás látott napvilágot. Meg-
nyíltak a családi legendáriumok és a még élő emlékek.

Szintén rajtunk múlik, hogy ezek ne csak élettelen kövek, idővel megsárguló lapok legyenek. Fogadjuk be, majd adjuk tovább 
mindazt, amit üzennek. Mindenek előtt azt, hogy nem ismétlődhet meg soha többé, hogy valaki az otthona, a hazája iránti 
elkötelezettség miatt hátrányokat szenvedjen. Amit elpusztítottak mindabból, ami a miénk, újjá kell építenünk és meg kell 
őrizni a gyermekeinknek. Nem engedhetjük, hogy bármit is ránk kényszerítsenek, ami visszaveti életünket, boldogulásunkat. 
Így maradjunk most is, és mindenkor a szabadság népe. Hogy ezt el tudjuk érni, álljon előttünk Böjte Csaba testvér gondolata:

„A szabadságot nem lehet megvásárolni, politikai gyűlésen kihirdetni, begyűrni sok-sok más limlom közé, a vitrinben őrizgetni. 
A szabadság csak az álmaiddal való találkozáskor, és az azok eléréséhez hozott helyes döntések után születik meg benned.”

Legyen ez így mindannyiunkkal!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Befejezéséhez közeledik a csator-
nahálózat bővítése Mikepércsen

Örömmel tájékoztatjuk Polgárainkat, hogy a településünkön 
ez évben zajló legjelentősebb beruházás - a szennyvízcsa-
torna hálózat bővítése – a lezárásához érkezett. A kivitelező 
Bólem Kft. november végéig a csatorna gerincvezeték fek-
tetését és a projektben eredetileg szereplő 182 lakóingatlan 
házi bekötővezetékének kiépítését 100 %-ban elvégezte.
Az újonnan épült szennyvízátemelők a próbaüzemre 
felkészültek, már csak a kerítés építések vannak hátra. A 
próbaüzem megkezdését november 30-ra tűzte ki a Mérnök 
szervezet.

Ugyancsak elkészült a projekt keretében létesülő szippantott szennyvíz fogadó műtárgy és az oda vezető stabilizált út is. 
A hálózat rekonstrukció keretében megvalósuló házi átemelők energiaellátásának kiépítése szintén a befejezéséhez kö-
zeledik.   Az átépített mérőhelyeken az E-ON által térítésmentesen biztosított mérő kerül elhelyezésre, amely alapján a 
Debreceni Vízmű Zrt. fogja az átemelő szivattyú áramszámláját fizetni. Az újonnan létrehozott gravitációs gerincveze-
ték hossza 4021 m, míg a nyomóvezeték hossza 640 m.  Megépült még 3 db közterületi átemelő, és 3 db házi beemelő a 
nyomott gerincvezetéken, valamint 1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy.

A gerinc és a házi bekötő vezetékek lefektetése után a vállalkozónak az építkezés során tönkrement útalapot zúzott kő 
szórással helyre kell állítania, amely folyamatban van. Az utak helyreállításával kapcsolatos panaszokat haladéktalanul 
továbbítjuk a Mérnök szervezet felé.

A lakóingatlanok rákötéseit a próbaüzem és műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a Debreceni Vízművel egyez-
tetve lehet kivitelezni. Ennek pontos menetéről és időpontjáról Önkormányzatunk tájékoztatni fogja az érintetteket.

A projekt megvalósítása során 182 lakóingatlan bekötésére kerül sor, és mind az új óvoda, mind a bölcsőde szennyvíz 
elvezetése és kezelése megoldódik. A projekt kezdete óta megépült 23 db lakóingatlan hálózatra kötése is térítésmente-
sen meg tud történni, erre a vállalkozó 60 napos határidő hosszabbítást kapott. 
                    Karácsony Antal alpolgármester 

Mikepércs Községi Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Korlátolt Felelősségű Társaság ál-
tal alkotott konzorcium valósítja meg a „Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése Mikepércsen” elnevezéssel KE-
HOP-2.2.2-15-2015-00023 azonosító számú európai uniós projektet. 

A projekt a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott támogatásból valósul meg.

Mikepércs Község még csatornázatlan területeinek szennyvíz elvezetése, tisztítása és kezelése valósul meg 
pályázati forrásból. A 389,50 millió forint európai uniós támogatás segítségével olyan fejlesztés történik, melynek 
eredményeképpen a még csatornázatlan utcákban 182 bekötésre kerül sor.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Gyerekbarát, korszerű laborgéppel bővül a gyermekorvosi rendelő 

A téli időszakban rendszerint megszaporodnak az influenzaszerű megbetegedések, amelyek a felnőttek mellett nem kímélik a 
legfiatalabbakat sem. Gyermekkorban a legtöbb megbetegedést vírusok, illetve ritkábban baktériumok okozzák. A komolyabb 
bakteriális eredetű fertőzések kezelése szükség esetén antibiotikumok igénybevételével történhet, amelyek a baktériumok és 
néhány parazita okozta megbetegedést gyógyítanak ugyan, de nem alkalmasak vírusok okozta fertőzések kezelésére. A megfelelő 
kezelés szempontjából tehát nagyon fontos annak ismerete, hogy a kis betegek bakteriális vagy vírusos eredetű fertőzéssel állnak 
szemben, hogy ne kerüljön sor felesleges antibiotikum adására. 

Ennek elkülönítése csupán a tünetek alapján nem mindig egyértelmű, pontosabb támpontot vérvizsgálat adhat, amely a 
hagyományos labor körülmények között a vérvétellel szükségszerűen együtt járó kellemetlenségek mellett csak napokkal 
később ad eredményt. 

A pontosabb diagnózis felállítása és a legmegfelelőbb kezelés kiválasztása érdekében az önkormányzat december elején - 
100%-ban saját forrás bevonásával - beszerzett egy laborkészüléket, amely a gyermekek ujjbegyéből, egy csepp vérből képes 
megállapítani a vér CRP szintjét. 

A CRP a szervezet védekező reakcióiban alapvető fontosságú fehérje, ami differenciáldiagnosztikai jelentőségű.  Normál 
szintje esetén akut vagy krónikus gyulladás nagy valószínűséggel kizárható. Emelkedett értéke mindenféle gyulladásra 
jellemző lehet, de bakteriális fertőzést követően kifejezettebb mint vírusfertőzésben. 
Ami a legfontosabb, hogy a vizsgálat nem jár fájdalommal, nem okoz a gyerekeknek szükségtelen traumát és azonnali ered-
ményt ad, amely nagy segítséget nyújt a gyermekorvos részére a fertőzés eredetének kiderítésében és a megfelelő terápia 
kiválasztásában.

A készülék alkalmas a hemoglobin (Hgb) szint mérésére is, amely a gyermekkori vérszegénység felderítésében nyújthat nagy 
segítséget. A hemoglobin az oxigén szállításáért felelős a szervezetünkben, csökkent szintje vérszegénységet jelezhet. A gyer-
mekek egyfolytában növekednek, nő a súlyuk, a magasságuk, ilyenkor a szervezet vasszükséglete is megnövekszik, ezzel az 
igénnyel azonban a szervezet, sok esetben nem tud lépést tartani és ezért vérszegénység alakulhat ki.  
Amennyiben az alacsony Hgb szint miatt fennáll a vérszegénység gyanúja, vas pótlás előírásával eredményesen kezelhető a 
probléma. 
A laborgép várhatóan tevékenyen járul majd hozzá gyermekeink egészségének megőrzéséhez, a megbetegedések mielőbbi 
leküzdéséhez. 

                            Dr. Kuruc Krisztina gyermekorvos

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Rákóczi emlékfák településeinek III. országos találkozója 

Nagyszabású rendezvénynek adott otthont községünk október 14-én.  A Rákóczi-emlékfák településeinek III. országos találkozójára 
került sor, amelyen  községünk Önkormányzata vendégül látta azoknak a településeknek a képviselőit, ahol már korábban Rákóczi 
emlékfát állítottak. A Wass Albert Kultúrházban megtartott rendezvényen részt  vett Balatonakarattya, Dabas, Károlyfalva, Kőtelek, 
Parádfürdő, Romhány, Sajósenye, Süttő és Ziliz település küldöttsége is. A találkozót azzal a céllal kezdeményezte Romhány települése 
három évvel ezelőtt, hogy ezek a községek és városok között szorosabb kapcsolat alakuljon ki és együtt, közösen őrizzék II. Rákóczi Fe-
renc emlékét. A rendezvényen a vendégeket elsőként településünk polgármestere Tímár Zoltán köszöntötte, aki beszédében elmondta, 
Mikepércs határában is található egy Rákóczi fa, amit az itt élők csak ezeréves tölgyként ismernek. Polgármester úr azt is hozzátette, hogy 
Rákóczi személyében egy olyan embert ismertünk meg aki büszkén kiállt a hazáért, a szabadságért, így nagyon fontos, hogy megem-
lékezzünk róla ezeken a találkozókon.  A köszöntő gondolatok után Nagy Sándor, a Rákóczi Szövetség Debreceni Szervezetének titkára 
számolt be a szövetség munkájáról és a találkozó jelentőségéről  “Ezek a találkozók közösséget teremtenek, erősítik a lokálpatriotizmust és 
bizonyos szempontból a hazaszeretet is. Jövőbeli üzenetük is van,  hiszen aki most fát ültet, az a jövő generációjára gondol. Évszakonként 
más-más élményt fog nyújtani ez az erdő amit 15 településen létrehoznak. Tavasszal majd virágoznak, nyáron pedig hűvöset adnak, 
ősszel pedig színpompások lesznek. Élő és búvóhelyei lesznek az állatoknak és a növényeknek”.

A köszöntő gondolatok után Dr. Nyakas Miklós történész  Hajdúvárosok és a Rákóczi szabadságharc címmel tartott előadást  a  
megjelenteknek, majd zenés táncos összeállítás következett, melyben közreműködőtt Erdős Fruzsina, a Szeredás Népzenei Együttes a 

Csillagkocskák és a Csillagfűrt Néptánccsoport. A zenés műsor 
után a találkozó résztvevői meglátogatták Mikepércs határában, az 
egykor Debrecent Nagyváraddal összekötő kereskedelmi út men-
tén álló  egyedülálló kocsányos tölgyet, amelyet településünkön 
csak  ezeréves tölgyként és Rákóczi-faként emlegetnek. Itt egy 
érdekes előadást hallgathattak meg a tölgy történetéről és miután 
a közös kép is elkészült a találkozó résztvevői együtt közösen át-
vonultak a bölcsőde és az óvoda között lévő területre, a Rákóczi 
emlékpark helyszínére, ahol Vida Gáborné, településünk aljegyzője 
köszöntötte a megjelenteket. “Megérkeztünk arra a helyre ahova 
elültejük az otthoni öreg Rákóczi fánk utódját,  hogy itt keljen új 
életre  és őrízze tovább II. Rákóczi Ferenc emlékét és az otthoni 
öreg fa legendáját”. Ezt követően  az óvoda és bölcsőde lakói, va-

RÁKÓCZI-EMLÉKPARK
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lamint Tímár Zoltán polgármester úr közösen leplezte le  a Kiss Ferenc 
fafaragó által elkészített Rákóczi emlékoszlopot, majd áldást mondott 
Makó Balázsné, református  lelkipásztor és Reznek Ádám káplán. 
Ezek után településünk polgármestere, Tímár Zoltán és Nagy Sándor, 
a  Rákóczi Szövetség Debreceni Szervezetének titkára közösen ültetett 
el egy fát, azoknak a fáknak az emlékére amelyek már elpusztultak és 
határon túl már nem őrzik az emléküket. Aztán a  találkozó résztvevői,  
minden település küldöttsége elültette saját Rákóczi fájának facseme-
téjét ezzel hivatalosan is átadva a Rákóczi-emlékparkot.
       Dienes Zoltán

Vida Gáborné aljegyző köszöntő beszéde
Kedves Vendégeink!

(...)
Sokat gondolkodtunk azon, hogy hol legyen ez a hely, hol lenne a 
legmegfelelőbb és legméltóbb helye a nagy fejedelem emlékét megörökítő 
parknak, amit mi Rákóczi-emlékparknak neveztünk el. Végül arra jutot-
tunk, hogy itt, a Bölcsőde udvarán az Óvoda közvetlen szomszédságában 
lesz a legalkalmasabb, azon a helyen, ahonnan elindul élete útjára a jövő 
nemzedéke. 
Itt mi most mindannyian a jövőre gondolunk, hiszen fát ültetünk. Reméljük, 
hogy még magunknak, de tudjuk, hogy inkább már a jövő nemzedékének. 
Azoknak a gyermekeknek, akik most itt e két intézmény növendékei. Még 
mi is szeretnénk megérni, hogy a fák zöld sátra alatt üldögéljünk, de tud-
juk, hogy a park igazi haszonélvezői nem mi leszünk, hanem a felnövekvő 
nemzedék. Ők fogják élvezni az elrejtő, a nyugalomosztó, a vigasztaló, 
a békítő, a betakaró, az árnyat adó zöld templomot, mely nagy baráti 
beszélgetések, szerelmi légyottok oltalmazója. Ők fogják megtapasztalni, 
ahogy a lombok alatt megszűnik a hangos szó, elcsitul a vita, csillapodik 
a harag. Nyilván a most elültetett facsemeték  csak több év, évtized múl-
tán fogják ezt a nyugalmat és békességet árasztani. Ezért, hogy a gyerme-
kek számára most is élvezhető legyen a park, felkértük Müller Krisztina 
táj-és kertépítészt, hogy a gyermekek számára jelenleg is élhető parkot 
tervezzen. A tervek alapján rövidesen megépül a sövénylabirintus, a 
Szent-Koronát mintázó fűzlugas, a hinták, a játékok, a pihenőpadok, és 
a sétány. Szép lassan épül, gyarapszik majd a Rákóczi-emlékpark, egyre 
nőnek, terebélyesednek a most elültetett fák. Bízunk benne, hogy gyer-
mekeinknek a szívéhez nő a park és benne a Rákóczi-fák.
Fontos feladata lesz a bölcsőde és az óvoda nevelőinek abban, hogy 
elmondják a gyermekeknek a Rákóczi-emlékpark létrejöttének a tör-
ténetét, egyenként megismertessék a gyermekekkel a fákat és azokat a 
településeket, ahonnan érkeztek,  valamint a fákhoz fűződő legendákat.  
Nagy bizakodással vagyunk az iránt, hogy a megálmodott Rákóczi-emlék-
park  az ifjúság életében egy kedves sziget lesz, ahova mindig jóleső érzéssel 
térnek vissza az egykori bölcsődések és óvodások barátaikkal, kedvesükkel, 
gyermekeikkel és egykor majd az unokáikkal.
A Rákóczi-emlékpark méltó emléket állít településünkön II. Rákóczi Fe-
rencnek. Erősíti az itt lakókban a történelmi tudatot, gyarapítja a település 
szellemi örökségét. Annál is inkább, mivel eddig egy róla elnevezett utcán 
kívül semmi nem őrizte a fejedelem emlékét. Ezt a hiányt pótolva elhatároz-
tuk, hogy egy emlékoszlopot állítunk a fejedelemnek és az emlékre létrejött 
„Rákóczi-emlékfák települései találkozójának”.  Felkértük Kiss Ferenc mike-
pércsi fafaragót, aki elkészítette az emlékoszlopot. 
Egy szólással fejezem be szavaimat:  „Aki fát ültet, az jövőt épít.”  A Rákóczi 
emlékpark kialakításával mi azonosultunk ezzel a szólással, és hisszük, hogy 
a jövő már elkezdődött.

RÁKÓCZI-EMLÉKPARK
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ÓVODA
Márton-napi óvodabál

Az immár több mint két évtizedes múltra visszatekintő óvodai bálok hagyományaira építve, de mégis kicsit rendhagyóan az 
idén 2017. november 11-én, Márton napjához kötődően került megrendezésre óvodai bálunk. 

A jeles naphoz kötődő, autentikus népi hagyományok és Szent Márton legendája egyaránt átszőtte a bál műsorszámait. A 
gyermekekhez igen közel álló Márton napi hagyományokat és szokásokat igyekeztünk a báli készülődés időszakában az 
óvodában is, valamennyi gyermekcsoportban feleleveníteni.

A Szent Márton madarai, a libuskák által díszített bálteremben, a paraszti szobabelsőt megidéző színpadképben, ropogós 
táncával, dalcsokrával a Főnix Néptáncegyüttes szinte katartikus erővel nyitotta meg a Márton napi vigasságot – meghozva 
ezzel mindenki jókedvét.

A Pillangó csoportos gyerekek Márton-napi népi játszóba hívtak bennünket. A gyermekek által készített Márton-napi 
kis libamécsesek fényében, a népi dalos játékok és mondókák közben valóban, - mint a legenda szerint - mindenki 
szívébe beköltözött a szeretet fénye. A Napocska csoportos gyerekek a Nox együttes „Virágéknál ég a világ” című népdal 
modern feldolgozásában látványos libatoll-reptető, lepel táncukkal varázsolták el a közönséget. A Békéscsabai Jókai 
Színház művészeinek kabaré jelenet és operett slágerei után újra a Főnix Néptáncegyüttes pezsdítette táncaival a közön-
séget. Természetesen a Márton napi libalakoma sem maradhatott el, hiszen a mondás szerint: „Aki Márton napján libát 
nem eszik, egész évben éhezik”. A vacsora mellé tálalt finom édes sütemények után a „Nigh Band” biztosította a táncos 
jókedvet és mulatozást a kedves báli seregnek.

A szép estéért köszönetet mondunk Mikepércs Község Önkormányzatának támogatásáért - az Étkező-konyha által bizto-
sított finom vacsoráért. Külön tisztelettel szeretnénk megköszönni Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő úrnak a bál 
fővédnökségét. Szeretettel köszönjük minden kedves szülőnek, vendégnek megtisztelő jelenlétét és támogatását. Hiszen a 
legnemesebb és legszebb közös cél vezérel bennünket: a gyermekek öröme és sikeres fejlődése. A bál bevételét, 620.285 Ft-ot, 
az elmúlt évekhez hasonlóan a gyermekek számára szervezett kulturális eseményekre, Vojtina bábszínház bérletre, kirándu-
lásokra, és ahogyan tavaly, az idén is, a legfontosabb és legszebb célra fordítjuk: valamennyi gyermekcsoport számára egyforma 
keretösszeget biztosítva varázsolunk meghitt karácsonyt minden gyermeknek. Emeljük a tavalyi keretösszeget, és gyermekcso-
portonként 45.000 Ft-ot biztosítunk képességfejlesztő játékokra, játékos módszertani eszközökre.
Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében mindenkinek Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánunk! 

                                                                                                                                                                                   Korpai Beáta
                                                                                                                                                                                                                    óvodavezető
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Adventi programjaink

December 13. 
A Nyuszi csoportos gyerekek „Lucázása” a Tisza István utcai óvodarészen és a Bölcsődében.

A Méhecske csoportos gyerekek „Lucázása” a Petőfi utcai óvodarészen,  a Polgármesteri Hivatalban és az Étkező-konyhán.

December 14. 
A Vojtina Bábszínházba látogat a Napocska és a Méhecske csoport, ahol a Holle anyó c. mesét tekintik meg.

(jótékonysági óvodabál adományából finanszírozva)

December 15. A Vojtina Bábszínházba látogat a Pillangó és a Nyuszi csoport, ahol a Holle anyó c. mesét tekintik meg.
(jótékonysági óvodabál adományából finanszírozva)

December 18. 
Közös fenyőfadíszítés minden csoportban.

Ezen a napon rejtik a karácsonyi angyalkák az ünnepi fa alá az ajándékokat. Közös éneklés, gyertyagyújtás, angyalvárás, 
ajándékbontás. Ünnepi ebéd elfogyasztása. Ezen a napon ünnepélyes öltözékben történő megjelenést kérünk a gyerekektől.

A Tisza István utcai óvodában: a Pillangó csoport Betlehemes játékának megtekintése.
A Petőfi utcai óvodában: a Napocska csoport Ünnepi dalcsokrának meghallgatása.

A Petőfi utcai óvodában ezen a délelőttön minden kedves családot szeretettel hívunk és várunk az ünnepváró délelőttünkre.

 December 19. 
Az Ákom - Bákom bábcsoport „ A csillagszemű juhász” című műsora.

Petőfi utcai óvoda: 09.00 órától, Meseerdő óvodarész: 11.00 órától. (jótékonysági óvodabál adományából finanszírozva)

December 20. 
A Pillangó csoportos gyerekek Betlehemi műsorának megtekintése a Petőfi utcai óvodarészen. 

(A gyerekeket ezen a napon is ünneplő ruhába várjuk.) 
A Meseerdő óvodarészen: Karácsonyi sütemények készítése a Nyuszi és Katica csoportokban.

December 21. 
Közös családi délelőtt keretében kézműveskedésre, ajándékkészítésre, az

 új játékokkal való együttjátszásra várjuk a szülőket a csoportokban mindkét óvodarészben. 

December 22. 
Karácsonyváró templomlátogatás a mikepércsi Református templomba, melyre nagy szeretettel várjuk a kedves szülőket is.

Minden Kedves Családnak Meghitt, Békés, Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az óvoda 2017. december 23 - 2018. január 2-ig zárva tart! 
Szünet előtti utolsó nevelési nap: 2017. december 22.

Szünet utáni első nevelési nap: 2018. január 3.
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Büszkeségeink szeptember-október-november hónapban

Mindenkinek vannak jó és jobb adottságai, de az ehhez vezető utat a pedagógusnak kell megtalálni. Nevelőtestületünk fontosnak 
tartja, hogy a tehetségeket felkarolja, megbecsülje.

Mesés hagyományaink rajzpályázat a 
DMK Tímárház szervezésében

XIII. Nemzetközi Gyermekrajz Ván-
dorkiállítás a Tilma Gyermekművészetért 
Alapítvány szervezésében

I. hely
Besenyei Virág
Felkészítő pedagógus: 
Dévényi Mihályné

Különdíj
Kovács Réka
Felkészítő pedagógus:
Kovács Szilvia Brigitta

Tilma-díj
Sarkadi Melissza
Különdíj
Tóth Fanni
Felkészítő pedagógus: 
Kovács Szilvia Brigitta

I. Berettyó Szóló Gyermek Néptánc-
verseny a Bajnóca Néptánc Egyesület 
szervezésében

Kiemelt arany minősítés
Diós Eszter
Besenyei Virág
Felkészítő pedagógus:
Török Gergely

Megyei versmondó verseny a Debre-
ceni Kazincy Ferenc Általános Iskola 
szervezésében

II. hely
Gráfel Patrik
Felkészítő pedagógus:
Somogyi Tiborné

Megyei versmondó verseny a Debre-
ceni Kazincy Ferenc Általános Iskola 
szervezésében

II. hely
Kelemen Zsófia
Felkészítő pedagógus:
Nagy Lajosné

Petőfi szavalóverseny a romániai Mára-
maros megyei Koltón az Agape Alapít-
vány szervezésében
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Megyei versmondó verseny a Debre-
ceni Benedek Elek Általános Iskola 
szervezésében

II. hely  Gali Hanna
Felkészítő pedagógus: Fekete Zsuzsa

Megyei versmondó verseny a Debre-
ceni Benedek Elek Általános Iskola 
szervezésében 

IV. hely  Szikszai Anita
Felkészítő pedagógus: Nagy Lajosné

Megyei rajzverseny a Debreceni Benedek 
Elek Általános Iskola szervezésében

III. hely  Lénárt Ágoston Lajos
Felkészítő pedagógus:
Almásiné Szentjóbi Ildikó

Megyei versmondó verseny a Debreceni Lilla Téri Általános Is-
kola szervezésében

II. hely  Lovász Nóra, 
III. hely Juhász Anna, 
III. hely  Kovács Dorottya
Felkészítő pedagógus: Szil András

Megyei népdaléneklési verseny a Csapókerti Általános Iskola 
szervezésében

Csapat III. hely
Sitku Regina
Szemere Adrienn
Tar Nóra

Felkészítő pedagógus:
Szabó Julianna

Megyei népdaléneklési verseny a Csapókerti Általános Iskola 
szervezésében

I. hely Lovász Nóra
Felkészítő pedagógus: Szabó Julianna
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Csapat I. hely Beke Enikő Andrea, Gali Máté, Gráfel Mar-
tin, Kovács Dorottya, Szemere Adrienn
Felkészítő pedagógus:
Szima Gáborné

Csapat III. hely Beke Lilla,  Kapdos Kristóf, Makó Balázs, 
Pálfi Kitti 
Felkészítő pedagógus: 
Kovácsné Bíró Annamária (és Tóth János iskolarendőr)

“Gyökereim földedbe kötnek...” történelmi verseny a Debreceni 
Művelődési Központ szervezésében 

Gyermek Iskola Kupa Közlekedésbiztonsági vetélkedő 
a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Területi 
Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében 

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
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Ismerkedés az új környezettel „Kipp-kopp ko-
pogok, bölcsődébe szaladok.”

A 2017-2018-as nevelési-gondozási évben bölcsődénkben a 
beszoktatás még zajlik. A szülővel történő fokozatos beszoktatás a 
családdal való együttműködést helyezi előtérbe. A kisgyermek és 
a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés 
segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, megkönnyíti 
a beilleszkedést a bölcsődei közösségbe. A kisgyermeknevelők 
szeretetteljes környezetben a gyermek életkori és egyéni sajá-
tosságait, fejlettségét, hangulatát figyelembe véve segítik a gyer-
mek fejlődését.
A bölcsődében a felvétel folyamatos, ha a férőhelyszám ezt 
lehetővé teszi.
 
Látogatás az óvodában

Október elején útra keltünk a kisgyermeknevelőkkel és a volt bölcsődéseinket meglátogattuk a Petőfi utcai óvodában. Nagy 
örömmel fogadtak bennünket a gyermekek, az óvoda vezetője és az óvodapedagógusok. Vidáman telt az ott töltött idő. Az eltelt 
hetek alatt a gyermekek igazi óvodások lettek.
 
Visszatekintés a bölcsődei életre

Szívet melengető meglepetés volt számunkra, mikor egy napfényes délu-
tánon a Kisvakond csoport egykori gyermekei és szüleik meglátogattak 
bennünket. A gyermekek birtokba vették a csoportszobát és önfeledten 
játszottak. Felidéztük a régi kellemes emlékeket, az együtt töltött pilla-
natokat.
                                                                                                                                                                 
A Rákóczi-emlékpark átadása

Megtisztelő volt részt vennünk az emlékpark átadásán a bölcsődés gyer-
mekekkel, szüleikkel, dolgozóinkkal. A jövő nemzedékének ültetett fákat 
neveljük, gondozzuk.
 
Programjaink 

Lucázás:  Hagyománnyá vált, hogy a Csodavár Óvoda gyermekeit várjuk Lucázásra.

Betlehemi láng: A békét, reményt, szeretetet megtestesítő lángocska, eddig is mint minden évben érkezik intézményünkbe. 
A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola diákjai és pedagógusai a Szeretet Ünnepén, Karácsonyi Műsorral készülnek a 
bölcsődés gyermekeknek és dolgozóinak.

Adventi délután: 2017. december 15-én Családi délutánt rendezünk, melyen a szülőkkel együtt meghitt hangulatban készülünk 
az ünnepre. 
 „Kicsiny kunyhóban szeretet,
Szeressétek a gyermeket,
E szent karácsony ünnepén
Önöknek ezt kívánom én. „ 
(Karinthy Frigyes) 
 Jeles ünnep, szép zöld fenyő, csengő csilingel a fákon, legyen békés, boldog ünnepetek, szívünkből kívánjuk!
       
         Dudás Gyöngyike intézményvezető
 

INTÉZMÉNYI HÍREK/ BÖLCSŐDE
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Mikepércs XIII. nyílt egyéni amatőr sakkversenye és VIII. csapatverseny a Vándorkupáért.

November 11-én a Wass Albert Kultúrházban már tizenharmadik alkalommal került sor hagyományos sakkversenyünkre. Az idén 
15 hazai és 4 határon túli (Bihar megye) településről 63 versenyző mérte össze sakktudását. A lebonyolítás a korábbi évek gyakor-
latához hasonlóan 9 fordulós svájci rendszerű formában zajlott egyéni  és csapat értékeléssel. A tavalyi évhez hasonlóan indítot-
tunk 14 éven aluliak részére gyerekcsoportot is. Az ünnepélyes megnyitót követően 31 táblán elkezdődtek a küzdelmek az értékes 
díjakért és a vándorkupáért. A verseny félidejében egy finom ebéd elfogyasztása várta a résztvevőket, majd délután folytatódott a 
játék. A hajrá ezúttal is tartogatott izgalmakat és meglepetéseket, az egyéni – és csapatverseny dobogós helyezései csak az utolsó 
játszmák befejezését követően dőlt el. Az idei versenyt támogatta a helyi önkormányzat és a Tekeres Hagyományőrző és Kulturális 
Egyesület.  

Helyezettek és különdíjasok:
Egyéni verseny:
 Felnőttek: 1. Keserű Tibor (Püspökladány)      7 pont
   2. Herczeg László (Nagyrábé)     7 pont
   3. Balogh Csaba (Nagyrábé)  6,5 pont
 Ifjúságiak:
   1. Hercz Vendel (Hosszúpályi)         7 pont
   2. Palii Alex (Nagyvárad)      6,5  pont
   3. Gencsi Gergő Balázs (Püspökladány)        4 pont
 Gyerekek:
   1. Semjéni Gyula (Biharkeresztes)        8 pont
   2. Domokos Zalán (Berettyóújfalu)       6,5 pont
   3. Pop Ábel (Székelyhíd)          6,5 pont

A helyi versenyzők közül Horváth Dániel és Kapdos Kristóf a 12. ill. 13. helyen végzett.

A Tekeres Vándorkupa csapatverseny helyezettjei (14 csapat):
1. Nagyrábé       19 pont
2. Berettyóújfalu                 17,5 pont
3. Püspökladány    17,5 pont

A mikepércsi csapat (Borók Jenő, Solti Attila, Tóth Antal) 12. helyezést 
ért el.

Különdíjak:
A legeredményesebb helyi versenyző: Tőzsér Dénes (Mikepércs)
A legeredményesebb női versenyző: Mile Kálmánné (Debrecen)
A legfiatalabb versenyző: Briczky Balázs (Berettyóújfalu)
A legidősebb versenyző: Kocsis Imre (Hajdúsámson) 
       Szilágyi Tibor
       versenyvezető

SIKEREK
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Mikepércsi karatésok sikerei

A nyári edzőtáborokat és az alapozó időszakot követően 
biztatóan várta az őszi versenyszezont a Mikepércsi HSE 
csapata!
Emellett sikeresen indultak az edzések is az egyesületben, 
hisz az ajánlásoknak köszönhetően sok új gyerek csatla-
kozott a karate klub tagjai közé a tanév kezdetén!

Szeptember 9-én Jászberényben, az I. Y Brand Motiváció 
kupán Dankó Gréta III. helyen végzett a korcsoportjában.
Ebben a hónapban, 30-án Balmazújvárosban aranyérmet 
szerzett Csorba Kristóf a legkisebbek között!
Október 6-án, Budapesten a Dream Cup World elnevezésű 
Világkupán, melyen 18 ország 420 versenyzője lépett tatami-
ra, Dankó Gréta III. helyet szerzett!
Szintén Októberben Pestszentimrén zajlott az Utánpótlás 
korú versenyzők Magyar bajnoksága, ahol Dankó Gréta 
Magyar bajnok lett!
November 25-én Karcagon, országos Kyokushin karate 
versenyen Dankó Gréta és Csorba Kristóf is bajnokként fe-
jezte be ez évi versenyzését!

A versenyzők felkészítését Sensei Rácz Csaba mellett, 
Szűcs Péter és Dankó Lajos segítette!

A Mikepércsi HSE edzésein várják az új érdeklődőket 7 
éves kortól, minden kedden és csütörtökön a Hunyadi 
János Általános Iskola tornatermében.

                             Rácz Csaba

SIKEREK
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KÖSZÖNTÉS
90. születésnapját ünnepelte 
Román Ferenc Mihály 
Évente legalább egyszer mindannyian kiván-
hatunk valamit a születésnapi gyertyák fölött. 
Tette ezt a közelmúltban Román Ferenc Mihály 
is, aki szeptember 3-án ünnepelte születésének 
90. évfordulóját.  Az ünnepeltet születésnapi 
tortával köszöntötte családja és az Önkormány-
zat e jeles napon.  Feri bácsi jó egészségnek ör-
vend, két gyermeke született, akik 3 unokával 
is megajándékozták már őt és feleségét.  Az 
ünnepeltet családja jelenlétében Tímár Zol-
tán polgármester és Vida Gáborné aljegyző 
is meglátogatta születésnapján. Polgármester 
úrtól megtudtuk, településünk vezetése fontos-
nak tartja, hogy a község időseit személyesen 
is felköszöntse és felkeresse, hiszen az igazi 
értékeket tőlük vesszük át és adjuk tovább a 
következő generációnak. Orbán Viktor  minisz-
terelnök, valamint az önkormányzat emléklapjának és ajándékcsokrának átadása után egy meghitt beszélgetés keretében folyt 
tovább a köszöntés, ahol Misi bácsi életének főbb eseményeibe pillanthattunk be.

“1927-ben születtem egy földműves családban, kilencen voltunk testvérek, nagyon boldog életet éltünk, veszekedés köztünk 
sosem volt. Abban az időben gyereknek lenni olyan volt, hogy 6 osztályt kellett járni. Akik elbírták a kis kapát, úgy nőttek 
bele a munkába is, azokból igazi parasztember lett. 32 éves koromban nősültem meg és vettem feleségül Seres Erzsébetet, az 
idők során két lány gyermekünk is született. A feleségemmel nagyon szépen éltünk, egyetlen egyszer sem bántottam, békes-
ségben éltünk. Kezdetben  állattartással foglalkoztunk, a földeken dolgoztunk, cséplőgéppel jártunk dolgozni, arattunk, aztán 
a vasútnál dolgoztam 28 évet mint vonatkísérő Újfehértón. Boldogok voltunk, mint szegény emberek. Mulatós ember nem 
voltam, bálozni sosem  jártam, kocsmázni soha nem kocsmáztam.” - tette hozzá Feri bácsi. 
 
Mindannyiunk környezetében élnek idős emberek. Őket tisztelni kell, és tiszteletünk magába foglalja elfogadásukat, támo-
gatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai. Mindannyiunknak nagy szüksé-
günk van rájuk, szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a bölcsességre, amivel csak is ők rendelkeznek és a 
türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.
                        Dienes Zoltán

50 éve együtt a Kun házaspár
50 éves házassági évfordulójuk alkalmából köszöntötte fel Kun Józsefet és Kenderesi Violát településünk vezetése, Tímár 
Zoltán polgármester és Rácz Gabriella alpolgármester asszony a közelmúltban.  A házaspár éppen 50 évvel ezelőtt no-
vember 4-én mondta ki a boldogító igent és fogadott örök hűséget egymásnak. A házasságban töltött fél évszázad bi-
zonyítéka annak, hogy kitartottak egymás mellett, szeretetben, békességben éltek még akkor is, ha olykor nehézségek 
adódtak az együtt töltött évek során. Az aranylakodalmat családja és barátai  körében méltóképpen ünnepelte meg a 
házaspár.  Az Önkormányzat ajándékcsokrának és emléklapjának átnyújtása után egy meghitt beszélgetés során lapunk 
is betekintést nyert az 50 éves házasok életútjába és mindennapjaiba. 

“Mindketten mikepércsiek vagyunk és itt a faluban mindenki ismerte a másikat, de valahogy úgy alakult, hogy mögöt-
tem ült a moziban és néha-néha  hátrafordultam, sokat beszélgettünk,  aztán hazakísért és attól a naptól kezdve egy párt 
alkottunk. Tavasszal ismerkedtünk meg és 1967. november 4-én már össze is házasodtunk. A lakodalom  olyan volt 
hogy lányos háznál volt a nappali lakodalom, míg a fiús háznál volt az éjszakai. Körülbelül 150 vendég volt hivatalos és  
reggeltől másnap reggelig tartott”- elevenítette fel megismerkedésük történetét és házasságukat Viola néni.  Két gyerme-
kük született, Ildikó és József. A jubiláló házaspárt gyermekeik az eltelt évek alatt 4 unokával is megajándékozták  már. 
A szépkorúak a dolgos hétköznapok során több munkahelyen is megállták helyüket. Viola néni dolgozott palackozó 
üzemben, az erdőgazdálkodásban, és 30 évet a tanácsházán is. Jóska bácsinak is több munkahelye volt, dolgozott orvosi 
műszergyárban, a derecskei mezőgépgyárban és 22 évet a TSZ-ben is. 
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“Az eltelt 50 év legboldogabb pillanata a  
gyerekek születése  volt. Nagyon örülünk 
annak, hogy megtalálták helyüket az élet-
ben most pedig már az unokákkal büsz-
kélkedhetünk.  A hosszantartó házassá-
gunk titka pedig egymás megbecsülésében 
rejlik” - mondta egyöntetűen Viola néni és 
Jóska bácsi.

A nyugdíjas évek is mozgalmasan telnek, 
hiszen a ház körül mindig van mit csinál-
ni.  Az unokák is nap mint nap látogatják 
az idős házaspárt, sokat segítenek nekik a 
hétköznapok során. A szépkorúak rend-
szeresen járnak a mikepércsi Őszidő 
Nyugdíjas Klubba is, mellyel sok rendez-
vényre ellátogatnak,  hogy társaságban 
legyenek, együtt mulassák az időt és ki-
kapcsolódjanak egy kicsit. Az Aranyla-
kodalmát ünneplő házaspár mai napig szeretetben, harmóniában él, s ami a legfontosabb, még mindig mosolyognak, 
amikor egymás szemébe néznek.
                      Dienes Zoltán

Őszköszöntő Családi délután 

Őszköszöntő családi délutánra invitálták a szervezők településünk apraját-nagyját, gyerekeket és szüleiket egyaránt, október 
14-én a Wass Albert Kultúrházba. A rendezvényen elsőként  a  Bóbita zenekar lépett a színpadra,  amelynek tagja interaktiv, 
játékos koncerttel kedveskedtek  a családoknak. A gyerekek lelkesen és vidáman táncoltak, énekeltek együtt a zenekarral . 
A  vidám gyerekdalok után igazi bűvész kápráztatta el a kicsiket,  majd az őszre hangolódás jegyében kézműveskedhettek 
is az apróságok.

 A foglalkozás keretein belül az ifjú alkotók szabadjára engedhették fantáziájukat és műveikben jeleníthették meg az ősz 
motívumait. A kreatív feladatok végreahajtása után arcfestés és csillámtetoválás várta a gyerekeket, valamint számos izgal-
mas  népi játékot is kipróbálhattak. A délután elmaradhatatlan szereplője volt a Lufihajtogató Peti bohóc, aki előadásával 
szórakoztatta az eseményen résztvevőket. 

KÖSZÖNTÉS
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Januárban  új csoportokat indít
 a Fantasy Tánc-Show Művészeti Egyesület

Mikepércsen, Hosszúpályiban és Debrecenben egyaránt a minőségi táncoktatásért és az utánpótlás nevelésért a tánc és mazsorett 
élet összefogásának jegyében igyekszünk nevelni növendékeinket.
A tradíciókat ápolva, a hagyományokat tovább örökítve az innovatív, fiatalos és modern kor igényeihez igazodva igyekszünk 
átadni tanítványaink számára a tánc tudását és a szereplések nyújtotta élményeket.
Különböző stílusokban, számtalan zenei műfajban, különleges eszközökkel, színpadi látványelemekkel tarkított előadások, 
saját fejlesztésű szabadalmazott kellékek teszik egésszé társulatunkat. A profi oktatói gárda, számos területről magas 
szervezői tapasztalatokkal rendelkező vezetői csapat, széleskörű mozgásművészeti tudással rendelkező trénerek és lelkes 
szülői munkaközösség erősíti azt a munkát, amely igazi élményt nyújt  minden táncosunk, barátunk és a produkcióinkat 
néző közönség számára is.
Eddigi sikereiket is bizonyítja, hogy az elmúlt években; Olaszország, Portugália, Törökország, Svájc, Németország, 
Lengyelország, Románia, Belgium, Franciaország és Spanyolország is élvezhette a csoportjaink bemutatóit.
A latin-amerikai, show és revü táncok mellett hazánkban a “led dance” egyedi látványtánc meghonosítóiként az ország leg-
nívósabb rendezvényein, országos és nemzetközi óriásvállalatok kis- és nagyrendezvényein is számtalanszor szerepeltünk 
már.
Mikepércs színeiben a Galbia gyermekfesztiválon és a Debreceni Virágkarneválon hosszú évek óta szerepelnek összevont 
utánpótlás csoportjaink.
Az idei évben a Debrecen Big Band kísérte csoportunkat, akik egyedi pillangó táncot mutattak be. 
A Nagyerdei Stadion karneváléj című gálaműsorában, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon, a Mikepércsi nyár programjain, 
Budapesten és Balatonfüreden is láthatta csapataink bemutatóit a közönség.

A klasszikusoktól napjaink legmodernebb slágerein át, a gépzenétől kezdve az ütőhangszeres kíséreten át számos élőzenekari 
bemutatóval egybekötve is bemutatásra kerülnek táncaink.

Már 4 éves kortól várjuk a jelentkezőket! Ovis csoportjainkban játékos módon sajátítják el a tánc és a botforgatás alapjait 
növendékeink. Januártól új csoportokat indítunk Mikepércsen, melyre szeretettel várjuk a jelentkezőket!

VÁRUNK SZERETETTEL!

Dér István és Lakatos Klaudia
Művészeti vezetők

Honlap: www.debrecentanc.webnode.hu
Facebook: facebook.com/fantasytancshow
Instagram: #fantasytancshow
 

SIKEREK
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Petőfi u. 67. (a Posta mellett), Tel.: 06-52/803-188, 
e-mail: iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva: hétfő-péntek: 8.00-18.00, szombat: 9.00-12.00

A szabadtéri kondipark nyitvatartása 
munkanapokon: 7.00-19.00, munkaszüneti napokon: 8.00-19.00.

Klubfoglalkozások:
Nyugdíjas Klub: csütörtökönként 13.00 órától 
Hímzőkör: szerdánként 14.00-16.00 óráig
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00 órától
Falugazdász fogadóóra: minden hétfőn 9.00-16.00 óráig. 

Szülői kezdeményezésre  és szervezésben a  Baba-Mama Klub minden 
héten kedden 16.00–18.00–ig  várja a kicsiket és szüleiket a Wass Albert 
Közösségi Házban.

Kézműves foglalkozások: Havonta szombatonként: 10.00-12.00 óráig in-
gyenes kézműves foglalkozást tartunk általános iskolás gyermekek részére, 
Hutkai Gréta  népi játszóház-vezető irányításával. 
A következő foglalkozás időpontja és témája:  
december 16. , karácsonyra készülődés

Képzőművészeti Alkotókör Mikepércsen Nagy Ildikó Gabriella 
képzőművész közreműködésével. 
A következő foglalkozás időpontja: 
január 6. (szombat) 10.00 óra

KÖZÖSSÉGI HÁZ/KULTÚRHÁZ

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

 
A Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár 
(4271 Mikepércs, Óvoda u. 4. sz.) konyvtar@mikepercs.hu, tel.: 06/70-230-0133

Nyitva tartása: hétfő: 7.30-17.00, kedd: 7.30-16.00, szerda: 7.30-18.00, csütörtök: 7.30-16.00, péntek: 7.30-14.00, szombat: 11.00-14.00, 
ebédidő: 12.00-12.30 (kivéve szombat)

Vegye-vigye a RETRÓ könyveket, ajándékba is elmehet! Az idei év során lakossági felajánlásként ajándékba kapott, be nem vételezett 
könyveket ingyen elvihetővé tettük. 

A könyvtár 2017. december 18-tól szabadság miatt zárva! Nyitás: 2018.01.02-án.
Minden kedves olvasónknak kellemes ünnepeket és sikerekben, eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk!
                                                                                                                                                                                                                                    Kovácsné Diós Emese

Fene Sándorné Erzsike, hímzőszakkörünk legidősebb tagjának kalocsai 
hímzésmintával készült blúza és békési hímzése volt kiállítva novem-
berben a Közösségi Házban. Reméljük, hogy szeretete a népművészet 
iránt még nagyon sokáig megmarad.
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KÖZÖSSÉGI HÁZ/KULTÚRHÁZ
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VÁLLALKOZÁSOK

Sajtkészítő manufaktúra Mikepércsen

 A Mikepércsi Tükör szerkesztői úgy döntöttek, hogy az újság tartalmi megújulása körében vállalkozásokat bemutató sorozatot 
indítanak. A Tükörben eddig is volt lehetőség arra, hogy a vállalkozók fizetett hirdetésekben jelenhessenek meg, ugyanakkor 
szükség van rá, hogy az Önkormányzat ingyenes felülettel is segítse a települési vállalkozók, szolgáltatást nyújtók tevékenysé-
gét. A jövőben ezért lehetőséget biztosítunk a rövid, fotóval illusztrált bemutatkozásra. A vállalkozók, vállalkozások kiválasztá-
sa önkéntes jelentkezés, illetve a szerkesztőség általi kiválasztás útján történik, ezért várjuk a szerkesztőséghez benyújtott rövid 
leírásokat és a tevékenységet illusztráló fotókat. Célunk a mikepércsi vállalkozások megismertetése a településen élőkkel, annak 
érdekében, hogy összehozzuk a keresletet a kínálattal, a szolgáltatást a vevőkkel. Éljenek a lehetőséggel, hogy segíthessünk!
E havi lapszámunk egy olyan vállalkozást mutat be, amely az egészséges táplálkozás szempontjából jelentőséggel bír Mike-
pércsen.

Volschitz János a sajtkészítő manufaktúra tulajdonosa Mezőteremen a Parciumban született egy színtiszta sváb faluban, szülei a 
helyi TSZ-ben dolgoztak, valamint gazdálkodtak és állatokat tartottak otthon. “Itt ívódott belém a föld és az állatok szeretete. 1989-
ben költöztem Magyarországra, Debrecenbe. 25 évig szobafestőként dolgoztam, amit nagyon szerettem. 2010-ben azonban éreztem, 
hogy ideje váltani. Télen nem nagyon volt munka. Elkezdtem házisajtokat készíteni tehéntejből először csak kedvtelésből. Azután úgy 
döntöttem, hogy főállású őstermelő leszek. A sajtkészítés alapjait Mircz Nárcisznál tanultam. Megnéztem minden videót, megvettem 
minden szakirodalmat, amit el lehetett érni, és sokat gyakoroltam. Az első években nagyon keserves volt az értékesítés, rengeteget 
vásároztunk, ami fárasztó és időigényes. Az utóbbi években azonban sorra nyílnak a megyében a termelői piacok és az értékesítés is 
ezáltal helyben megoldódott. Érezzük, hogy az emberek egyre inkább keresik a házias, jó minőségű helyi termékeket. 2015-ben aztán 
újra váltottunk. Mivel a gyerekeink már felnőttek és külön élnek, úgy éreztük ideje megvalósítani régi álmunkat: eladtuk a debreceni 
házunkat és vidékre költöztünk. A Mikepércs külterületén található Vénszőlőskertben vettünk egy tanyát, ahol kialakítottunk egy 
kis sajtműhelyt is. Tehéntejből készítünk különféle házisajtokat: gomolyát, parenyicát és különféle ízesített érlelt félkemény sajtokat, 
melyeket debreceni termelői piacokon értékesítünk.”
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KERES-KÍNÁL
Megnyílt a Kincsesláda 

Ajándékbolt! 

Az első 100 vásárló, aki 1.000 Ft 
felett vásárol, ajándékban részesül. 
Ajándékok bármilyen alkalomra. 
„Nézz be hozzánk és fedezd fel a 

Kincsesláda rejtelmeit!” 
Nyitva tartás: 

hétfőtől - péntekig:  
9.00 – 12.30, 13.00 – 17.30

Ünnepi nyitva tartás:  
dec. 9-10-én 9.00 – 13.00-ig, 

dec. 16-17-én 9.00 – 13.00-ig, 
dec. 23-án 9.00 – 13.00-ig

Eladó vagy kiadó! Mikepércs, Petőfi 
u. 72. szám alatt lévő Simon ABC. Az 
üzlet jelenleg is üzemel. Lakással, 2 
garázzsal 2 szuterénes kisházzal együtt 
sürgősen eladó, egészségi okok mi-
att. Az ingatlan 2 utcáról átjárható. Az 
üzlet előtt leállósáv, illetve parkoló van. 
Érdeklődni.: 06 70/778-6917 

Mikepércs, Szabadság utca 12. sz. alatti 
két szobás, konyha, fürdőszoba, gáz és 
cserépkályha fűtésű családi ház, sok 
melléképülettel eladó 1173 m2 telken. 
Ipari áram van. Üzleti tevékenységre 
és kétlakásos ikerház építésére is alkal-
mas. Eladó továbbá: Tv, heverők, asztal, 
fotel, szekrénysor, íróasztal, tv állvány, 
mázsás mérleg 400kg-ig. Érdeklődni: 
Fene Imre 52/ 398-405, 06-20/ 964-
8222

Tok nélküli műanyag ajtólapok és ablakok, 
kárpitozott fa székek, méteres piros színű 
bársony bútorkárpit, falra akasztható fa, 
üveges szekrény, zománcos üst, műanyag 
hordó, 4 részes szekrénysor. Érdeklődni a 
délutáni órákban: 52/398-425 vagy 06-30/ 
364-5244.

A Debreceni Egyetem hallgatójaként 
matematika, angol és történelem tantárgy-
ból általános iskolás diákok korrepetálását, 
illetve felvételi felkészítését vállalom Mike-
pércs és Debrecen területén. Érd.: Mizsik 
Márk 06-30/733-8378, valamint e-mail: 
mizsik10-20-4-25@gmail.com

Mikepércsen eladó: Philips kárpit-
tisztító + porszívó (egyben) 20.000 Ft; 
gőztisztító 15.000 Ft; 15 literes zomán-
cos zsírosbödön 3.000 Ft; 5 literes zsíros-
bödön 1.500 Ft; hat lapos olajradiátor 
3.500 Ft. Érd.: 06-70/260-9222

Régiség – hagyaték felvásárlás. Bútor, 
szerszám, használati eszközök, teknők, 
bádog teknők, mindent, ami Önnek út-
ban van. 
Tel.: 06-30/ 725-0348

Olajradiátor, szőnyeg, fa színű szekrénysor, 
ággyá alakítható 2 és 1 személyes kanapé, 
fotel, sarok író-és számítógép asztal eladó. 
Érd: 06-70/616-0259 vagy 06-52/398-201
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Termelői méz kapható
 
Tájékoztatjuk a tisztelt vásárlókat, hogy 
2017. 07. 01-től prémium minőségű 
hársméz kapható!  
Már 1 kg méz vásárlás esetén, Mikepércs 
területén ingyenesen házhoz szállítunk.
Hívjon bizalommal. 
Akácméz: 2400 Ft/1 kg, 1400 Ft/0.5 kg
Propoliszos akácméz: 2400 Ft/0.5kg,
Hársméz: 2400 Ft/1 kg, 1400 Ft/0,5 kg,
Erdei mézharmat: 1200 Ft/0,5 kg,
Vegyes virágméz: 1400 Ft/1 kg,
800 Ft/0.5 kg
Propoliszos vegyes virágméz:
1400 Ft/0.5 kg
Szárított virágpor:  1500 Ft/kb. 0.25 kg
Propolisz csepp: (1200 Ft/30 ml,
2000 Ft/50 ml)
Folyamatosan kapható! 
ÚJDONSÁGAINK
Akácméz Gyömbérrel: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Fokhagymával: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Fahéjjal: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Csipkebogyóval: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Dióval: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Kávéval: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Chilivel: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Borsmentával: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Levendulával: 1800 Ft/0,5 kg
Akácméz Citromfűvel: 1800 Ft/0,5 kg
Karácsonyi akció! Dec. 24-ig 5 kg akác-
méz/ 10.000 Ft

Tóth Méhészet
Mikepércs, Orosz István utca 9.
Tel.:  06-70/450-79-46, 06-30/329-75-27

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: Zahorján Mária, Rózsa Eliza  . Nyomdai munkák: Dela Kft., Debrecen

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

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

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

Karácsonyi vásár a Melani 
Üzletházban!

Felnőtt- és gyermek ruházati és lábbeli 
termékek, dísztárgyak, illatszer csoma-
gok, játékok széles választéka megtalál-
ható 100-as boltunkban!
Szaloncukor, karácsonyi dísztárgyak, 
háztartási termékek, vegyi- és papír 
áruk, édességek széles választékával 
várjuk kedves vásárlóinkat. Utalványo-
kat elfogadunk.
Mindenkinek kellemes Karácsonyi ün-
nepeket és Boldog Új évet kívánnak a 
Melani Üzletház dolgozói!

Szennyvíz bekötést vállalunk! Anyag 
biztosítással, eredeti állapot (térkő, be-
ton, gyep) visszaállításával. Érd.: Mike 
Üzletház Kft.. Mikepércs, Debreceni 
utca 17., Tel.: 06-30/9430-489
Üzlethelyiség kiadó, bármilyen üzleti 
tevékenység céljából. Érd.: 06-30/983-
8322 vagy 06-52/398-859.

Háztartási és ipari varrógépek javítását 
vállalom garanciával. Ingyenes állapotfel-
mérés, árajánlat. Szervizelt táskavarrógé-
pek folyamatosan kaphatók. Érdeklődni: 
Dandé István, Mikepércs, Dózsa György 
utca 18.,Tel.: 06-52/387-384 vagy 06-
20/929-2710

2 hete vásárolt tea tűzhely sürgősen 
eladó. Ár: 50.000 Ft. Érd.: Mikepércs, 
Arany János utca 33. Tel.: 06-70/525-
6647.

Eladó egy megkímélt állapotban lévő 
bordó ülőgarnitúra 2 db fotellel; 1 db 
vas üst, üstházzal. Érd.: 06-70/385-8626

Energiatanúsítvány készítését vállalom 
rövid határidőre, olcsón. Tel.: 30/ 429- 
9064

Nagyméretű franciaágy eladó. Érd.: 
06-20/983-0505
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BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN 
MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!


