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Megújul Mikepércs Honlapja, a www.mikepercs.hu
A tájékoztatás megújítása jegyében az Önkormányzat elkezdte a települési honlap teljes körű átalakítását. A fejlesztő informa-
tikai cég feladata volt, hogy egy teljesen új, a mai modern internetes szolgáltató világba illeszkedő, fiatalos, könnyen kezelhető, 
ugyanakkor informatív oldalt készítsen. A projekt első részében a települési portál jött létre, amelynek részét képezi a jelenleg is 
fejlesztés alatt álló, úgynevezett smart önkormányzat kialakítása. Az új honlap tartalmazza mindazokat az információkat, ame-
lyek a településen élők számára fontosak lehetnek a mindennapok eligazodásában, valamint a hozzánk látogatók vagy rólunk 
érdeklődők számára is betekintést nyújt a település történetébe, informálódhatnak a látnivalókról. Célunk az itt élő és működő 
civil szervezetek bemutatása, annak érdekében, hogy őket is egy csokorban érhessék el az érdeklődők.  A honlapon olvasható a 
Mikepércsi Tükör és a Böngésző, és elérhetőek az egyéb kommunikációs csatornák is, példának okáért a Pércsi Tv adásai. Az igazi 
áttörést jelentő, fejlesztés alatt álló smart önkormányzat lehetőséget biztosít majd az elektronikus ügyintézésre, a települési kom-
munikáció új dimenzióját nyitja meg az itt élők számára. Az új települési honlap október végén mutatkozik be, válik elérhetővé, 
próba üzemmódban, ezért örömmel várjuk a Mikepércsi Polgárok véleményét, esetleges ötleteit, hogy még felhasználó-barátabbak 
lehessünk az itt élők számára. 
                                  Tímár Zoltán 
                                 polgármester

Köszöntő
A nyári hónapok végével újra indulnak a hétköznapok sok diák és dolgozó számára. A megérdemelt pihenést követően a Mike-
pércsi Tükör is új lapszámmal jelentkezik. Az őszi lapszámok mindig kicsit nyáriasra sikerülnek, hiszen ebben találhatóak a bal-
lagásokról szóló összefoglalók, a nyári táborok élményei, de a Mikepércsi Nyári Fesztivál felhőtlen képi pillanatai is! 

Mint minden alkalommal, most is igyekeztünk újdonságokról is beszámolni, jelen esetben a teljesen új formát kapott és tartalmában 
is megújult települési honlapról, a tervezett „smart önkormányzatról” adunk hírt. Egy egész településrészt érint a csatorna beruházás, 
melynek állásáról, a lakossági teendőkről nyújtunk részletes beszámolót. Az intézményi híreken túl a civil szervezeteink sikerei és 
a sport beszámolók sem maradhatnak ki a lapból. A jeles családi évfordulókon és szépkorú köszöntéseken, nyugdíjba vonuláson is 
jelen volt lapunk, hogy mindenki részesüljön, ha csak egy cikken keresztül is az ünneplők öröméből.  Fontos határidőkről tájékoz-
tatnak a pályázati felhívások, melyek az általános iskolásokat és a felsőoktatásban tanulókat érintik. S ezeken kívül, a megújuló 
tájékoztatás keretében új rovatunkat is olvashatják, melyben helyi vállalkozásokat mutatunk be.

Olvassák szeretettel lapunkat, kellemes őszi napokat kívánunk Mindenkinek!
              Tímár Zoltán 
                                                                                                                                                                                                                             polgármester
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Közel 1,8 millió Ft támogatás gyűlt össze!  Köszönjük valamennyi támogatónak, 
akik hozzájárultak a Nyári Fesztivál megrendezéséhez!
Három rendezvény, 50 program, közel 500 fellépő, 150 sportoló, több ezer látogató, mindez a Mikepércsi Nyár 2017 szá-
mokban. A rendezvény megszervezéséhez nagy segítséget nyújtott az a közel 60 vállalkozó és magánszemély, akik anyagilag 
is támogatták a rendezvénysorozat megvalósítását. Az anyagi támogatás mellett többen önkéntesként segédkeztek, illetve 
egyéb módokon, pl. tombola felajánlással, ingyenes szolgáltatásnyújtással járultak hozzá a rendezvények sikerességéhez. 
Köszönjük!

Az anyagi támogatást nyújtók listája:

Alter-Center Kft. - 20 000 Ft,  ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. - 200 000 Ft,  B és B Fuvar - Ker Kft. - 20 000 Ft, Boldog és 
Társai Kft. - 10 000 Ft,  Budai András - 15 000 Ft,  Controllpoint Audit Kft. - 50 000 Ft,  Csa-Kli Kft. Autóklíma szerviz - 15 
000 Ft, Csengeri Lajos - 5 000 Ft,  Csengeri Lajosné - 5 000 Ft,  Debreceni Vízmű Zrt. - 50 000 Ft, Dede Zsolt - 10 000 Ft, 
De-Fatex Kft. - 10 000 Ft, Dr. Molnár Gábor - 15 000 Ft,  Dr. Szilas Brigitta Rózsa közjegyző - 50 000 Ft, Dr. Károlyi Sándor 
és családja - 40 000 Ft, Dr. Kassai Gabriella - 5 000 Ft, Dr. Kiss Miklós Ügyvédi Iroda - 50 000 Ft, Dr. Torba Sándor - 120 
000 Ft,  Fekete László ev. - 50 000 Ft,  Fekete László ev. - 50 000 Ft, Fraumon-Kova Kft. - 50 000 Ft, Gombos Imre - 5 000 
Ft, Gombos Sándor - 100 000 Ft, Haszonfém Kft. - 50 000 Ft, Horváthné Oláh Mariann - 10 000 Ft,  Kelemen Ferenc - 10 
000 Ft, Kerekesné Gajdos Julianna - 5 000 Ft,  Kiss László - 10 000 Ft, Kosztin Mihály - 10 000 Ft,  Kovács Lajos ev. Sprinter 
Kereskedőház - 5 000 Ft, Kun Józsefné - 10 000 Ft, Lakatos Zsolt - 10 000 Ft, Lénárt János - 30 000 Ft,  Mentor Vonal Kft. - 5 
000 Ft,  Mikerobb Kft. - 50 000 Ft, NR Szoftver Kft.- 50 000 Ft,  Nyírber Kft. - 50 000 Ft,  Oláh István e.v. -10 000 Ft,  Oláh 
Szilvia - 10 000 Ft,  Ökofitt Pluss Kft. - 55 000 Ft,  Palker Papír Kft. - 20 000 Ft,  Pénzes Lajos e.v. - 5 000 Ft,  Pet Masters 
Bt. - 5 000 Ft,  Rituper Tamás ev. - 10 000 Ft,  Sóvári Gabriella, Korzó Kávézó és Édesség - 5 000 Ft, Suliszervíz Kft. - 10 
000 Ft,  Szabados András - 10 000 Ft,  Szilágyi Attila -10 000 Ft,  Szilágyi Vilmos - 20 000 Ft,  Sziltop Oktatási Nonprofit 
Közh. Kft. - 25 000 Ft,  Szőke Truck Kft. - 20 000 Ft, Technosolar Szolgáltató és Kivitelező Kft. - 100 000 Ft, Tóthné Kiss 
Katalin - 10 000 Ft,  Tüzépker Kft. - 50 000 Ft, Ujhelyi Auto Kft. - 70 000 Ft,  Veszelovszki László - 15 000 Ft, Well-Dent 
Fogászati Bt. - 10 000 Ft.
                dr. Vántus Tamás jegyző

Mikepércs polgármesterét állami 
kitüntetésben részesítették
Az augusztus 20-ai állami ünnepség keretében, a Belügyminiszté-
riumban megtartott ünnepségen Kontrát Károly, a minisztérium 
parlamenti államtitkára adta át az Áder János köztársasági elnök ál-
tal adományozott Magyar Érdemkereszt Polgári Tagozata kitünte-
tést Tímár Zoltán polgármesternek, eredményes településfejlesztő 
munkája, valamint a nemzeti kultúra és a határon túli magyarság 
megmaradását szolgáló tevékenysége elismeréséért.
A kitüntetésre reagálva a település polgármestere elmondta, hogy nagyon 
meglepte a felterjesztés, hiszen több ezer önkormányzat és polgármester 
dolgozik keményen az országban, de ezek szerint Mikepércs híre, az el-
múlt évtized eredményei eljutottak a legfőbb döntéshozókhoz is. 

- A kitüntetés óriási megtiszteltetés, amit a Mikepércsi polgárok nevében vettem át, utalva arra, hogy az mindenkit megillet, aki 
tett vagy tenni szándékozik a településért, Mikepércsért, a magyarság és a magyar kultúra megmaradásáért.  Azt az erőfeszítést 
díjazták, amit az itt élők tesznek minden egyes nap, hogy egy élhetőbb, biztonságos közösségben tudhassák szeretteiket. – mondta 
lapunknak a település polgármestere, majd hozzátette, hogy mindenkinek köszöni a gratulációkat, azoknak is, akik a település 
közösségi oldalán fejezték ki jókívánságaikat.
                            Dienes Zoltán
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Amikor győz az igazság
Helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Törvényszék a 
Hír Televíziót a Dr. Varga Évával készített televíziós 
interjúban szereplő hazugságok miatt.

A Hír Televízió stábja 2017. április 19-én járt Mike-
pércsen, amikor dr. Varga Éva doktornővel készített 
riportot a területi ellátási kötelezettség nélkül 
működő háziorvosi körzetekről. A stáb miután 
elkészítette a vélhetően előre egyeztetett időpontban 
felvett riportot a doktornővel, előzetes bejelentés és 
időpont egyeztetés nélkül jelent meg a Polgármesteri 
Hivatalban, hogy interjút készítsenek Mikepércs 
polgármesterével. Polgármester úr jelezte, hogy Budapestre kell utaznia, gyermekének orvosi vizsgálatára, meghatározott 
időpontra, ezért interjút akkor nem tud adni. Szóban, majd később több alkalommal írásban is jeleztük a Hír Televízió 
irányába, hogy polgármester úr nem zárkózik el a nyilatkozattételtől, a soron következő hétre két időpont is megjelölésre került az 
interjú pótlására. Az Önkormányzat kérte, hogy a riport az Önkormányzat álláspontjának közvetítése nélkül ne kerüljön adásba. 
Mindezek ellenére 2017. április 21-én a Varga Éva doktornővel készített riport a Hír Televízó Látótér című műsorának „Pont, pont 

vesszőcske” című adásában bemutatásra 
került.

A doktornővel készített interjú meg-
tekintését követően vált világossá, hogy 
a leadott riport valótlanságokkal, ha-
zugságokkal tűzdelt, hatáskeltő módon 
összevágott, amelynek készítése során 
a stáb attól sem riadt vissza, hogy - an-
nak ellenére, hogy senki nem tiltotta 
meg nekik a forgatást - rejtett kamerás 
felvételeket készítsen a Polgármesteri 
Hivatalban.
Az Önkormányzat sajtóhelyreigazítási 
kérelemmel fordult a Hír Televízióhoz, 
amelyben kérte a hazugságokat cáfoló, 
helyreigazító közlemény közzétételét. Az 
Önkormányzat a helyreigazításra adott 
határidő eredménytelen elteltét követően 
sajtóhelyreigazítási pert indított a Hír 
Televízió ellen a Fővárosi Törvényszéken. 
A bíróság a riportban szereplő valótlan 
tényállítások miatt 2017. július 17-én 
kelt ítéletében kötelezte a Hír Televíziót 
helyreigazító közlemény közzétételére. A 
televíziót elmarasztaló ítélet ellen a Hír 
Televízió nem nyújtott be fellebbezést, a 
sajtóhelyreigazítást a 2017. augusztus 4-i 
21.00 órai Látótér című műsorszám vé-
gén közzétette.

A közzétett helyreigazítás megtekinthető 
Mikepércs Község honlapján. 
      
                        dr. Vántus Tamás jegyző
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Ismét nyakunkon a fűtési szezon – vigyázzunk Mikepércs levegőjére!

Magyarországon, így Mikepércsen is a háztartási szilárd tüzelés 
egyre nagyobb mértékben járul hozzá a légszennyezéshez. A 
rossz minőségű fűtőanyagok mellett sokan a szemetet is elége-
tik, és a településeken ezzel nagyon sok ultrafinom káros por 
kerül a levegőbe.

A szálló pornak vagy aroszoloknak nevezett 10 mikromé-
ternél kisebb szemcseméretű részecskék (PM10) lejutnak 
az alsó légutakba. Az apróbb, 2,5 mikrométernél kisebb, 
belélegezhető részecskék a tüdő léghólyagocskáiba is 
bekerülnek, a 0,08 mikrométernél is kisebb részecskék a 
tüdőn keresztül a véráramba is átjutnak. További probléma, 
hogy a felületükhöz mérgező szennyezőanyagok kapcsolód-
hatnak. A szálló por koncentrációjának rövid távú emelke-
dése izgatja a nyálkahártyákat, könnyezést, orrviszketést, 
köhögést, nehézlégzést válthat ki. A tüdőben felszívódva helyi gyulladás alakulhat ki, a véráramba bekerülve pedig növeli a vér alva-
dékonyságát, vérrögösödés léphet fel. Emiatt azokon a napokon, amikor a levegőben feldúsul a szálló por, megnő a szív- és érrend-
szeri betegségek száma, többen fordulnak asztma és krónikus légcsőhurut miatt orvoshoz, de akár halálos kimenetelű érelzáródás is 
előfordulhat. Hosszú távon jelentősen csökken a várható élettartam, megnő a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi betegségek 
kialakulásának kockázata.

Magyarországon egymillió lakosonként évente 938 ember veszíti életét a légszennyezés következtében, ez azt jelenti, hogy 
valószínűleg idén is 9221-en fognak a rossz levegő miatt meghalni. 

Ezúton is nyomatékosan kérjük a Mikepércsi Polgárokat, hogy mindannyiunk érdekében tartsák be a fűtéssel kapcsolatos 
szabályokat és műanyagot, használt ruhát, valamint egyéb környezetszennyező anyagokat egyáltalán ne égessenek el a 
kályhákban.
                    Karácsony Antal
                       alpolgármester

Nyilas Misi Tehetséggondozó program
 
Mikepércs Község Önkormányzata fontos feladatának tartja a tanulás segítését, a szülők iskoláztatással kapcsolatos terheinek 
enyhítését. Ennek érdekében 2016. év őszétől elindította Önkormányzatunk a Nyilas Misi Tehetséggondozó Programot, amelynek 
keretében ismét lehet igényelni a képviselő-testület által 2014-ben bevezetett tanulmányi támogatást.
A részletekről érdeklődni Mikepércs Községi Önkormánzat honlapjáról (www.mikepercs.hu) vagy a Polgármesteri Hivatal 
(Mikepércs, Kossuth utca 1. szám) Ügyfélszolgálati Pultjánál lehet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

Bursa Hungarica

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz Mikepércs Község Önkormányzata ebben az évben is 
csatlakozott. A pályázati kiírás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Mikepércs Község honlapján.
A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2017. november 7.
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A tervezett ütemben halad a csatornahálózat bővítése 
Mikepércsen

A vállalkozó Bólem Kft. szeptember végéig a csatorna gerincvezeték fek-
tetés kb. 60 %-át elvégezte. A házi bekötő vezetékek kiépítése is megvaló-
sult 95 %-ban, és azokon az utcákon, ahol a gerincvezeték is lefektete-
tésre került, ezeket össze is kötötték a gerinccel.

A hálózatbővítéssel kapcsolatban szükség van az újonnan épülő I. és III. 
számú hálózati átemelőt érintő gázvezeték kiváltására. Az új gázveze-
tékszakaszok építése megtörtént, üzembe helyezésük október közepére 
várható.  A projekt keretében létesülő szippantott szennyvíz fogadó 
műtárgy építési munkáival a vállalkozó 50 %-ban elkészült.

A hálózat rekonstrukció keretében megvalósuló házi átemelők energiaellátása 
a vállalkozó tájékoztatása szerint a mérőhelyek kialakításával megkezdődött.   
Az átépített mérőhelyeken az E-ON által térítésmentesen biztosított mérő kerül 
majd elhelyezésre, amely alapján a Debreceni Vízmű Zrt. fogja az átemelő szi-
vattyú áramszámláját fizetni.

A kivitelezés során elkerülhetetlen a gépjármű és a gyalogos forgalom 
zavarása és korlátozása, amelyről a kivitelezőnek kötelessége pontos információval ellátni az Önkormányzatot és  a Polgáro-
kat. Ennek megfelelően a forgalom szempontjából legkritikusabb Tisza István utcában a biztonságos közlekedés fenntartása 
érdekében a vezetéképítés az Önkormányzattal egyeztetett időszakban, félpályás útlezárással történik. Amennyiben hétvégi 
munkavégzés szükséges és indokolt, abban az esetben a vállalkozónak meg kell ehhez szereznie az Önkormányzat és a mérnök 
hozzájárulását.

A gerinc és a házi bekötő vezetékek lefektetése után a vállalkozónak az építkezés során tönkrement burkolatalapot zúzott kő 
szórással helyre kell állítania.

A projekt szerződéses befejezési határideje 2017. december 17., azonban ekkor még a háztartási szennyvizet nem szabad a 
vezetékhálózatra engedni. A rákötéseket a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása és a vízjogi üzemelési engedély Katasz-
trófavédelem által történő megadása után, a Debreceni Vízművel egyeztetve szabad üzembe helyezni. 

                                 Karácsony Antal
                      alpolgármester

Vandalizmus

Lesújtotta az Önkormányzatot a buszmegállóban történt rongálás 
ténye. A hivatal évek óta pályázik közterület figyelő kamerákra, 
sajnálatos módon pályázatunkat eddig minden alkalommal - a 
kedvező bűnügyi statisztikánkra hivatkozással - elutasították. Az 
elkövetők kézre kerítése reményében az Önkormányzat feljelen-
tést tett, illetve megtörtént a buszmegálló helyreállítása. Az utóbbi 
időszakban megszaporodott rongálások miatt az Önkormányzat 
tervbe vette a közterület figyelő kamerarendszer önerőből történő 
megvalósítását, amely várhatóan a jövő év folyamán kerül kiépítésre.

                 dr. Vántus Tamás jegyző
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Kisgalambfalviak Mikepércsen

Nagy szeretettel fogadtuk Mikepércsen a testvértelepülésünkről érkező vendégeinket 2017. augusztus 17-én. Örömmel készültünk 
erre az eseményre, szerettünk volna minél tartalmasabb programokkal kedveskedni a Kisgalambfalviaknak. 

Érkezésük másnapján Debrecen nagyobb nevezetességeihez látogattak el. Megtekintették a Református Kollégiumot, a Debre-
ceni Hittudományi Egyetemet, a Déri Múzeumban kiállított Munkácsy-trilógiát. Szerencséjük volt kipróbálni Debrecen ékessé-
gének, a Nagytemplomnak az akusztikáját, hiszen ahogy beléptek, kórusuk éneke zengett a templomban. Később az Aquaticum 
Élményfürdőben kapcsolódhattak ki. Vacsora után részesei lehettek a Nagytemplom előtt megtartott fényjátéknak, mely a közelgő 
Debreceni Virágkarnevál hangulatát idézte.

Augusztus 19-e Mikepércsről szólt. Reggel lovasszekkerekkel körbejárták a falut, meglátogatták a község intézményeit, majd a 
kultúrházban elsőként láthatták a Mikepércset bemutató kisfilmünket. Ebéd előtt kulturális műsorral leptük meg őket. Délután 
megkezdődtek a Mikepércsi Nyár – Előkarneváli napjának programjai, szórakoztató műsorai, melyen Kisgalambfalva testvérkórusa, 
a Vox Columbellae is fellépett.

Augusztus 20-án a Debreceni Virágkarneválé volt a főszerep. Vendégeink megtekintették a szebbnél szebb virágkocsikat, valamint 
a különböző nemzetek műsorait, tánc produkcióit. Este a Nagyerdei Stadionban megtartott Karneváléj és az azt követő tűzijáték 
méltó zárása volt ennek a pár napnak.

Nagy öröm számunkra, hogy volt alkalmunk Mikepércsen fogadni Kisgalambfalvi testvéreinket. Újabb közös élményekkel gazda-
godtunk. Kívánunk még sok hasonlóan maradandó eseményt a jövőben!
                                                                   Erdős Fruzsina

KISGALAMBFALVA
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„Búcsú uzsonna”, elballagtak a bölcsisek
 
„Elbillegek, elballagok zsákban nektek kacajt hagyok,
Könnycseppekből két nagy tócsát, Álmaimból nyíló rózsát.”
 
Elérkezett a búcsú pillanata, a „kincseink” nagy izgalommal készültek a 
kisgyermeknevelőkkel együtt a júliusi délutánra. 27 gyermekkel és szüleik-
kel együtt ünnepeltünk  a „Búcsú uzsonnán”. Meghívott vendégként a Cso-
davár Óvoda vezetője Korpai Beáta vett részt ezen a jeles alkalmon.

A bölcsődétől búcsúzó gyermekek névsora:

Őzike csoport: Bakó-Ruck Malcolm Árpád, Balogh Hanna, Czimre 
Veronika Ivett, Farkas Rachel Johanna, Kapitány Sándor, Kiss Hajnal-
ka, Varga Debóra Málna, Kisgyermeknevelők: Nagy Anita, Tóth Sán-
dorné

Kisvakond csoport:  Bacskó Tamás Benedek, Berei Zsombor, Csiki 
Dorotina, Dobozi Annabell, Kiss Nikolett, Lovász Botond,  Maros-
völgyi Szofi, Oláh Nóra, Papp László, Schmitz Márton, Tóth Levente, 
Tóth Marcell, Veszelinov Georgina,        
Kisgyermeknevelők:  Deczki Katalin, Rázsóné Vida Anita

Süni  csoport: Bagi Bence, Gyöngyösi Kevin Viktor,  Kerezsi Mihály 
Marcell, Rajna Zétény,  Szabó Ármin,  Varga Nóra Sára, Varga Zoé 
Anna, Kisgyermeknevelők:  Antal Beatrix, Szabóné Pallás Ildikó

„Jön már immár az ismerős, Szél lábú, deres ősz.” 
(Kányádi Sándor: Jön az ősz)
 
Nagyon gyorsan eltelt az elmúlt pár hónap, megkezdtük a 2017/2018-
as nevelési-gondozási évünket. A gyermekek szülővel történő fokoza-
tos beszoktatása elkezdődött.
 
Születésnap
Hagyománnyá vált bölcsődénkben az intézmény születésnapjának 
megünneplése, családi délután keretében. A gyermekekkel nagyon sokat 
beszélgettünk erről az ünnepről. 2017. szeptember 22-én 16 órától Tom-
petiék gyermekműsora szórakoztatta a közönséget, akik aktívan részt 
vettek a délután programjain. A Huncutka Alapítvány gondoskodott az 
arcfestésről, ugrálóvárról. A zsákbamacska érdekes meglepetéseket tar-
togatott a gyermekek számára.
 
Szakmai délután
Születésnapunk alkalmából tartottuk meg Szakmai délutánunkat melyre 
szeretettel vártuk a megyéből az Intézményvezetőket, Szakmai tanácsadókat 
és kisgyermeknevelőket. Meghívott vendégek: Keskenyné Péntek Ágnes 
(Bölcsődei intézményegység vezető, általános igazgatóhelyettes, a Magyar 
Bölcsődék Egyesületének alelnöke), Papné Gyöngyösi Katalin Módszertani 
Tanácsadó, a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézmény intézményvezetője.

Karácsony Antal alpolgármester úr kedves szavaival nyitotta meg a rendezvényünket. Ezután Erdős Fruzsina és Tóth Zsolt, va-
lamint bölcsődénk kisgyermeknevelői elénekelték a Napsugár Bölcsőde indulóját. A szakemberek nagyon jól érezték magukat, 
fontosnak tartjuk a szakmai kapcsolatok építését, egymás megismerését.
           Dudás Gyöngyike bölcsőde vezető

9.
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Óvodás élmények  a Derecskei Gyümölcsöskertben

Szeptember 11-én a mikepércsi középső (Méhecske és Nyuszi) és nagycsoportos (Pillangó és Napocska csoportos) ovisok őszi élmény -és 
tapasztalatszerző kiránduláson vettek részt a Derecskei Gyümölcsösben.

A gyümölcsös Kertpedagógiai Programja keretében a gyerekek természetes környezetben ismerhették meg a most termő almafákat, a 
termeléssel kapcsolatos munkálatokat és az alma szüreteléshez szükséges eszközöket. A gyönyörű őszi napsütésben képzett túravezetőnk, 
Sanyi „bácsi” kalauzolt bennünket az ültetvények között. Általa megtudhattuk és felfedezhettük, hogy mennyi növény és állat él itt 
összhangban, és mennyire tudatosan próbálják ezt az összhangot megőrizni az itt dolgozó emberek. Ezt példázza az is, hogy rengeteg 
madárodút és etetőt helyeztek ki, sőt olyan bokrokat is ültettek, melyeknek bogyója a madarak kedvenc csemegéje. Azt szeretnék ezzel 
elérni, hogy a madarak minél szívesebben és minél többen költözzenek be a kertbe, hatékonyan és természetbarát módon segítsék a 
kártevők elleni küzdelmet. A felelős kertművelésre, ökogazdálkodásra példa a nagycsoportosok által megcsodált „sünigarázs” is, ami a 
kártevőirtásban szintén hasznos segítséget nyújtó sünöknek biztosít téli búvóhelyet. Itt találnak oltalmat a téli hideg elől a levéltetvekkel 
táplálkozó katicabogarak is. 
Igazi élményt jelentett, hogy Sanyi bácsi felügyeletével bemerészkedhettünk az almafák közé, és megtanultuk, hogy milyen mozdulat-
tal kell leszedni az almát úgy, hogy ne sérüljön az almafa ága. Mindenki kiválaszthatta a rá legszebben mosolygó almát, és a most tanult 
mozdulattal szüretelhette le az ágról, majd sétánk hátra lévő részében el is fogyaszthatta azt. Jól is esett a finom, savanykás gyümölcs a 
már szinte nyári melegben. 

Megfigyelhettük, hogy milyen az almafa levele, megsimogathattuk a törzsét, összehasonlíthattuk az almákat nagyság, az almafákat ma-
gasság szerint. A Sanyi bácsi által bemutatott eszközzel a gyerekek maguk is osztályozhatták az almákat nagyságuk alapján. Felismertünk 
különböző gyümölcsöket képekről, és az aszalásukhoz használt szerkezet működését is elmagyarázta vezetőnk. Láttunk jéghálót és meg-
tudtuk, hogy az miképpen óvja a gyümölcsöket a jégveréstől.

Új és szép kezdeményezés a Derecskei Gyümölcsöskert részéről, hogy minden csoport örökbe fogadhatott és elnevezhetett egy általa 
kiválasztott fát. 

Sétánk végén vendéglátóink ízletes almalével és finom almás sütivel vártak bennünket. Kedves meglepetés volt a gyerekeknek, hogy 
mindenki kapott ajándékba egy almával kapcsolatos színezhető társasjáték alaplapot.
Szép és tartalmas délelőttöt töltöttünk el a gyümölcsöskertben, ahol a gyerekeknek lehetősége volt betekinteni az almáskert mindenap-
jaiba élményeken és interaktív játékokon keresztül. 

Nagyon köszönjük a Derecskei Gyümölcsöskertnek a vendéglátást, és hogy lehetővé tették ezt a gyereknek és felnőttnek egyaránt élvezetes 
kirándulást.  Reméljük, hogy az itt töltött nap, a kedves emlékeken kívül, az élményszerű tanulás révén, környezettudatos szemléletükön 
is örök nyomot hagy. Köszönet illeti a szülőket és az Óvoda alapítványát látogatásunk finanszírozásáért.
Reméljük jövőre is sikerül ellátogatnunk ide és megkeresnünk az örökbefogadott „csodatermő” fáinkat.

           Pólyáné Karácsony Ágnes, Kisné Kathó Ildikó (a nyuszi csoport óvodapedagógusai)

10.
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Kirándulás a Hortobágyon

Óvodánk ebben a tanévben is nyert a „Hortobágy megismerése” nevezetű pályázaton, így szeptember 25-én a két nagycsoport-
tal ellátogattunk Hortobágyra.

A korai ébresztő sem szegte óvodásaink kedvét, izgatottan indultunk útnak. Megérkezve elfogyasztottuk a finom pogácsát, s az 
otthonról hozott csemegékbe is belekóstoltunk.

Várt ránk a puszta! Szekerekre ültünk, s elindultunk a felfedező útra. Útközben megbeszéltük mi is az a puszta, elmondtuk a 
tanult kis verset és énekeltünk is. A rackajuhnyáj megnézése után a csikósok tartottak bemutatót. Csergettek az ostorukkal, 
lovukat lefektetve megmutatták, hogyan bújt el régen ló és lovas a nádasban a csendőrök elől. Mindenki megsimogathatta a két 
lovat, akiket Ügyelőnek és Motyónak hívtak.Visszatérve megnéztük az istállót és a benne lévő lovakat, majd bepillanthattunk 
egy fazekasműhelybe, ahol láthatták a gyerekek, hogyan készül agyagból egy gyümölcsöstál.

Az ebéd elfogyasztása után a Látogatói Központot tekintettük meg. Láthatták gyerekeink az ásatások során előkerült leleteket és a 
Hortobágyi Nemzeti Parkban élő növény- és állatvilágot. Rácsodálkoztak a magasban repülő darvakra, a fán ülő baglyokra, héjákra, 
sasokra, a fa odvában rejtőzködő vadmacskára, a vízparton élő és fészkelő vadludakra, a vadkacsákra, lillére, feketególyákra, az 
egerekre vadászó egerészőlyvre és még sokféle madárra. Közelről láthattuk a vaddisznót, őzet, sünt. A központ udvarán lévő 
játszótéren önfeledten próbálták ki a fából készült játékokat.

Utolsó programként motorcsónakkal bejártuk a Hortobágy folyó egy szakaszát, megismerkedtünk a halászat eszközeivel, a 
szövőcinege fészkével.
Elfáradva, de sok-sok élménnyel a tarsolyunkban tértünk haza. Köszönjük a szülők segítségét, amivel hozzájárultak ehhez a 
szép és élménydús naphoz!

                Soóky-Szili Krisztina, Mike Andrásné óvónők, Pillangó csoport
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Autómentes nap

Szeptember 22-én Európa-szerte megrendezésre került az Autómentes Nap, 
amely egyben az Európai Mobilitási Hét lezárása. Ezen a napon felhívtuk 
óvodánk családjainak a figyelmét, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakoz-
zanak e kezdeményezéshez, hiszen Örökös Zöld Óvodaként kiemelten fontos 
számunkra környezetünk védelme és megóvása.

Nagy örömünkre péntek reggelre tele lett a kerékpár tárolónk sok kis biciklivel, 
rollerrel, futókerékpárral, sőt akadtak, akik az autójukat otthon hagyva gyalogo-
san, illetve biciklivel érkeztek.

A délelőtt folyamán sokat beszélgettünk arról, milyen fontos szűkebb és tágabb 
környezetünk védelme, levegőnk tisztasága és az egészségünk érdekében sokat 

mozogjunk a szabadban. A gyerekeket a nap folyamán a parkolóban az óvoda pedagógusai egy pályával várták, melyen változatos 
módon gyakorolhatták a helyes kerékpározás, illetve a gyalogos közlekedés szabályait.

A Zene Világnapja
A Zene Világnapját 1975 óta Yehudi Menuhin hegedűművész és az Unesco zenei tanácsának a felhívására ünnepeljük október elsején.
 
A Zene Világnapját ünnepelve minden kis óvodásunk „Ze-
nemanóvá” varázsolódott, akik örömmel vették birtokukba a 
muzsikától és változatos hangszerektől hangos csoportszobáikat, 
melyek az ünnepnapra igazi „Zenebirodalommá” változott.
 
Közösen megfigyeltük a természet és az állatok hangjait, 
játszottunk „Hangbújócskát” és minden csoport elkészíthette 
saját „Sláger-Listáját” kedvenc dalaikból. Ezeket a dalokat a 
bátrabbak önállóan elő is adhatták egy vidám zenei „Ki Mit 
Tud?” keretében. Megismerkedhettünk más népek zenéivel, il-
letve barangoltunk a zenei műfajok sokszínű világában. 
A nap második felében pedig meghívtunk minden „Zene-
manót” egy közös zenés-dalos-táncos játékra a tornateremben. 
A jóhangulatú délelőtt lezárásaként együtt hallgattuk a fuvola, 
a furulya, a gitár és a hegedű csodálatos hangjait, melyet óvodapedagógusaink szólaltattak meg, a gyerekek legnagyobb örömére.

Szüretelnek, énekelnek láttál-e már ennél szebbet!

Lázasan készülődtek a Csodavár Óvoda mindkét házának lakói a szüreti napra. A szüretelőket a kisbíró hívogatta a mulatság kezde-
tére. Minden Szülő és Gyermek finom, édes szőlővel teli kosárral 
érkezett aznap óvodába, amelyet a délelőtt folyamán énekszó mel-
lett közösen ledaráltunk, kipréseltük, s ízletes nedűjét elfogyasztot-
tuk, finom falatokat csemegéztünk.                                                      
A vitamintorna és a versenyjátékok alkalmával felnőtt és gyermek 
együtt mozoghatott az óvoda udvarán a délelőtt során. A Bakator 
népzenei együttes szürethez illő dallamokkal invitálta táncba az 
óvoda apraját-nagyját.                                                                    
Ezen a délelőttön alkalom nyílt kézműves tevékenységek gazdag 
tárházából való választásra is. A Nagymamák lelkesen készítették 
régi idők játékait: csutka kút, csutka- és csuhé baba. Felelevenítet-
ték a kukoricamorzsolás hagyományait, melyből unokáikkal együtt 
versenyjátékot rendeztek.                                                                                                     
Vidám, mosolygós, jókedvű arcokat látván a következő nevelési 
évben is szeretnénk újra megrendezni a mulatságunkat. 

                                                                               
                  Gyönyörű Margit
                                                                                                       óvodapedagógus
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Búcsú az óvodától, nyugdíjba vonult Tóthné Kiss Katalin 
óvónő

Egy óvó néni ott igyekszik a világ szebbé tételén, ahol a legfontosabb: a gyerekek között. 
Hol mesevárat épít mosolyból, szép szavakból, hol almaágat rajzol. Így tett Tóthné Kiss 
Katalin is, a Csodavár Óvoda óvópedagógusa, aki pályafutását negyven esztendővel 
ezelőtt kezdte. Munkáját mély elhivatottsággal végezte, hivatásának élt. A gyermekekkel 
példaértékűen foglalkozott, gyermekközpontúság és önzetlenség, kedvesség jellemezte. 
Férjével 1980-ban házasodtak össze, s az eltelt évek alatt 2 lányuk született, Enikő ‘82-
ben, Kati pedig ‘85-ben. 
                                           
Óvodánkban több, mint 40 évig várta az apróságokat, szárnyai alá vette őket, mint egy gondoskodó tyúkanyó. Az anyukák és az apukák 
tudták, hogy biztonságban, gondos kezek között hagyják szemük fényét. Ha az ember azt teheti, amit szeret, akkor nem érzi, hogy dolgozik. 
- mesélte lapunknak az óvónő.
Óvodás gyermekeink személyiségét játékkal, humorral, szabadságélménnyel, önállósággal, képzelettel formáló tevékenységben töltötte meg. 
Ehhez a munkához nélkülözhetetlen a nyugodt, biztonságot adó szeretetteljes, kiegyensúlyozott légkör. S, hogy mi Kati néni pedagógiai hit-
vallása?
- Talán Brunszvik Teréznek egy idézete, a szakdolgozatomnál is ezt az idézetet választottam, amikor megírtam: “Gyermekekkel foglalkozni 
minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a Földünkön osztályrészünkről jutott, de saját tökéletességünket is ez mozdítja előre.”-

Kati néni utolsó nagycsoportos gyermekeivel tavaly májusban búcsúzott el az óvodától, tele tervekkel, életerővel, energiával. Az óvónőnek 
nyugdíjazása ellenére, mint mondja szabadideje nem sok van. 41 év természetesen nem múlik el nyomtalanul. Az  eltelt időszakban számos 
ereklyét, a gyerekektől kapott rajzokat, ajándékokat gyűjtött össze az óvónő.
Tóthné Kiss Katalin több mint négy évtizedes aktív tevékenységét fejezte be nyugdíjba vonulásakor Mikepércsen. A munka helyett ezután az 
emlékeknek és a családjának él. Különösen igazak rá Márai Sándor szavai:
„Néztél már gyerekszembe? Pár éves gyerek szemébe. De nem úgy felszínesen, ahogy mi egymásra nézünk - hanem komolyan. Kíváncsian. 
Mélyen. Édenkerti tekintet ez. Zavartalan békés. Tiszta. És... boldog? Igen, boldog. De nem úgy, hogy örömteli, hanem úgy, hogy egységben 
él önmagával: egy olyan világból néz, ahol nincs még hasadtság, dráma, - ahol a lélek még nem koszos.”
                            Fenyves-Erdei Anett
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Ballagás és tanévzáró ünnepség a Hunyadiban

2017. június 17-én tanévzáró és ballagási ünnepségre került sor iskolánkban, melynek 
során 265 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 negyedik, a felső tagozatos korszak lezárásaként a nyolcadik év-
folyamon.

A Hunyadi-díjat a 4. évfolyamon Lovász Nóra, a 8. évfolyamon Ujhelyi Imre ér-
demelték ki. Az Ő tanulmányi eredményük négy éven keresztül kitűnő volt. 
Kiemelkedően teljesítettek tanulmányi versenyeken, s ezzel hozzájárultak az iskola 
jó hírnevének növelé-
séhez. 
Hunyadi díszoklevél 
elismerésben részesül-
tek a négy éven keresz-
tül kitűnő tanulók: Be-
senyei Barbara, Juhász 
Anna, Sarkadi Me-
lissza.
Jó tanuló, jó sportoló 

díjat kapott Dankó Gréta, aki kimagasló teljesítményt nyújtott a tanulás 
és a sport területén egyaránt.

A Mikepércs Község Önkormányzata által alapított Szakács Andor-díj 
kritériumainak idén négy tanuló felelt meg. Kovács Dorottya a legso-
koldalúbb tehetség, Besenyei Virág a legmegbízhatóbb tehetség, Gali Máté az „év felfedezettje” tehetség, Tóth Boglárka a legcéltuda-
tosabb tehetség díjat vehette át Tímár Zoltán polgármestertől.

Először került kiosztásra a Pro Magister-díj, melyet községünk önkormányzata alapított azon pedagógusok részére, akik a gyerekek 
iránti maximális odaadással és elkötelezettséggel, emberséggel, a szakma iránti alázattal és tisztelettel, kimagasló szakmai színvona-
lon végzik munkájukat.

A 2016/2017. tanév díjazottjai: Feketéné Györfi Erika és Dévényi Mihályné, aki az Emberi Erőforrások Minisztere által adományo-
zott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet is átvehette.
                 Fejérné Juhász Mónika
                           igazgató

14.
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Nyári táborok

A tanév lezárását követően intézményünk „táborhellyé” alakult. Június utolsó két hetében az Önkormányzat által támogatott 
tábort indítottunk, július elején pedig első alkalommal csatlakoztunk a Napközi Erzsébet-tábor pályázathoz. Előre elkészített 
sokszínű szakmai programtervvel láttak hozzá pedagógusaink a feladathoz: a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, 
a hagyományőrzés, a kézművesség, az önismeret és közösségépítés témája köré szervezték a programokat, valamint egy Tisza-tavi 
Ökocentrumba való buszos kirándulás is megvalósult.
Mindkét táborunk nagy sikerrel zárult. A közel 80 tanuló elmondása alapján „jövőre újra találkozunk!”

                   Feketéné Györfi Erika
                          igazgató-helyettes
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„Határtalanul” – Erdély

Iskolánk a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolával karöltve sikeresen pályázott a „Határtalanul” program keretében egy 
csodálatos négy napos erdélyi kirándulásra. Ezt a pályázati lehetőséget a mindenkori hetedik osztályosok számára írja ki az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma azzal a céllal, hogy a tanulók bővítsék a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismereteiket, és 
betekintést nyerjenek a határon túl élő kortársaik mindennapi életébe.

Az általunk elnyert kirándulás mottója „A Bolyaiak életének és munkásságának megismerése” volt. Az augusztus végi utazás 
során a gyerekek a Bolyai család életében fontos szerepet betöltő határon túli helységeket ismerték meg: Nagyvárad, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Korond, Parajd, Szováta, Gyulafehérvár, Torda, Arad, Nagyszalonta. 
Így tanulóink határtalanul szép élményekkel gazdagodhattak.

                     Fejérné Juhász Mónika
                       igazgató

Kerékpáron érkezett Pöttyös Panni

Augusztus 26-a, szombat. Szokatlan nyüzsgés a főtéren. Bicik-
li bicikli hátán, gyerekek és felnőttek sokasága gyülekezett a 
Kossuth utcán. Hogy mi volt az apropó? Az idén már ötödik 
alkalommal megrendezésre kerülő Pedáltaposó Kupa! 

A Megyei Kerékpáros Szövetség levezetésében, a Megyei Diák-
sport Szövetség támogatásával újra kiírtuk a versenyt, amely 
megmozgatja az amatőr, de mozgásra vágyó fiatalokat és 
örökifjakat. Közel száz versenyző pattant hát nyeregbe, tekerte 
le a kijelölt távot, hajtott teljes erejéből, hogy győztesként ér-
jen a célba. Indulhattak egyéniben, családi futamban vagy tá-
mogatóként. Minden induló kapott egy smiley palacsintát és 
egy ivólevet. Valamint kedvére válogathatott a gyümölcsök, 
kakaós csigák és sütemények választékából. Persze az érmek, 
oklevelek és egyéb kerékpározáshoz szükséges felszerelések 
kiosztására is sor került a korzó záró estjén, a színpadon.
Az iskolások számára különösen izgalmas ez a verseny, mert 

a legtöbb indulóval rendelkező osztály elnyeri Tímár Zoltán polgármester úr felajánlásában, az év cukormentes tortáját, ami 
az idén a finom málnás Pöttyös Panni volt. Az est végéig izgultunk, hogy ki kezdi fenséges falatozással az első napot. Nos, a 
győztesek az alsó tagozaton a 2.a, míg a felső tagozaton a 6.b osztály voltak! Polgármester úr állta a szavát, a torta isteni finom 
volt. Köszönjük neki és gratulálunk a győzteseknek! 
                                                                          
                    Ivánka Tóth Éva
                  a 2.a büszke osztályfőnöke
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Ovisuli

A 2017/2018-as tanév októberében ötödik alkalommal indítja el intézményünk iskolaelőkészítő programsorozatát, az Ovisu-
lit. Legfőbb célunk, hogy felkészítsük a gyerekeket a gördülékeny  iskolakezdésre, és a szülők is tájékoztatást kapjanak minden 
iskolát érintő kérdésben. Sok szeretettel várjuk a leendő kisdiákokat és érdeklődő szülőket az alábbi időpontokban:

Időpont A gyerekek programja A szülők programja
OKTÓBER 12. 
(CSÜTÖRTÖK)16.30

INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA, VÉGIGVEZETVE A GYEREKEKET, SZÜLŐKET AZ ISKOLÁBAN

NOVEMBER 16.
(CSÜTÖRTÖK) 16.30

KOMPLEX JÁTÉKOS FEJLESZTŐ FOGLAL-
KOZÁS

BESZÉLGETÉS AZ ISKOLAÉRETTSÉGRŐL

DECEMBER 14.
(CSÜTÖRTÖK) 16.30

ANGOL NYELVI JÁTÉKOK, KARÁCSONYI 
KÉZMŰVESKEDÉS

BESZÉLGETÉS A TANULÁSI ZAVAROKRÓL, TANU-
LÁSI NEHÉZSÉGEKRŐL

JANUÁR 18.
(CSÜTÖRTÖK) 16.30

JÁTÉKOS TESTNEVELÉS, TÁNCHÁZ 
AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÜNK BEMUTATÁSA

FEBRUÁR 15.
(CSÜTÖRTÖK) 16.30

INTERAKTÍV TÁBLA HASZNÁLATA FEJ-
LESZTŐ JÁTÉKOKKAL

BESZÉLGETÉS A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS 
TANÍTÓ NÉNIKKEL MÓDSZEREK ÉS ISKOLAI 
NAPIREND BEMUTATÁSA

MÁRCIUS 08.
(CSÜTÖRTÖK) 16.30

JÁTÉKOS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS TÁJÉKOZTATÓ A BEIRATKOZÁSRÓL, A HITOKTA-
TÁSRÓL ÉS MINDEN EGYÉBRŐL, AMI A SZÜLŐKET 
ÉRDEKLI

MÁRCIUS 27.
(KEDD)

NYÍLT ÓRÁK A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS TANULÓK SZÜLEINEK
1.ÓRA: 07.45-08.30                                      2.ÓRA: 8.40-09.25

A 2016/2017-es tanév Ovisulis diákjai első osztályosok lettek. Az augusztus 31-én megtartott tanévnyitó ünnepségünkön őket 
is köszöntöttük!
                           Fejérné Juhász Mónika igazgató
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SIKEREK
Az MKP Bars a Street Workoutról

A Street Workout utcai edzést jelent extrém torna- és szabadstílusú gyakorlatokkal. A sportág olyan gyakorlatokat vesz alapul, mint 
a húzódzkodás, guggolás, fekvőtámasz, tolódzkodás, melyeket később kiegészítenek különböző látványos erő-, illetve akrobatikus 
elemek. Gyakorlatilag bárki számára, bárhol, ingyenesen elvégezhető kortól, nemtől, testsúlytól függetlenül. A népszerűsége a gya-
korlatok szabadságában, a nagyszerű fizikum, erő felépítésében rejlik.
 
A mikepércsi Street Workout csapat története ott kezdődött, hogy 2014 nyarától kezdve hárman – Gali Ádám, Szabó Attila, Szabó Tibor 
– csatlakoztunk Balogh Krisztiánhoz és az Óvoda utcán lévő általános iskola focipályáján elkezdtünk edzeni, ugyanis a faluban az volt 
az egyetlen hely, ahol viszonylag sok gyakorlatot tudtunk elvégezni az ott található focikapuk, a párhuzamos korlát, illetve egyéb tárgyak 
segítségével.
Kezdeményezésünkre Mikepércs Önkormányzata – amit ezúton is szeretnénk megköszönni – építtetett egy kondiparkot, mely 2015. 
május 16-án került átadásra, a Wass Albert Közösségi Ház udvarán.
Azóta már oda járunk ki és ott folytatjuk tevékenységünket. Jelenleg nem csak tervben van, de a Mikepércsi Önkormányzat már be is 
szerezte a kondipark bővítéséhez szükséges anyagot, így hamarosan a park új részét is igénybe vehetik az edzeni vágyók.
Még azon a nyáron, amikor elkezdtünk edzeni, Krisztián felvetette, hogy alapítani kéne egy Street Workout csapatot, hozzá egy internetes 
oldalt, ahol az edzéseinket, eredményeinket megoszthatnánk másokkal. Nagyon tetszett nekünk az ötlet, ám lépéseket nem tettünk afelé, 
hogy meg is valósítsuk. Később, 2015. nyarán, négy emberrel megalakult az MKP Bars. Az „MKP” a MiKePércs rövidítése a „Bar” szó 
magyarul annyit tesz, hogy korlát, rúd, de ezt a csapat nevének esetében nem igazán szoktuk lefordítani.
A 2015-ös nyár folyamán csatlakozott hozzánk még hat ember, Kelemen Lajos, Kelemen Gergő, Pintér Ferenc, Galla György, Vezendi 
Zalán, Bethlen Sándor, így már a csapat 10 emberből állt.
 
2015. novemberében megkértük Dandé Zoltánt, hogy szerkesszen nekünk egy egyedi logót. Így készült el az MKP Bars mostani logója, 
amit ezúton is nagyon szépen köszönünk. Zolinak köszönhetően egyedi logóval készülhettek el az MKP Bars pólók, illetve a csapatnak 
már saját zászlója is van.
 
Készítettünk egy saját facebook oldalt is, melyre a tevékenységeinkről, bemutatóinkról készült képeket, videókat töltjük fel, de találhatók 
rajta edzéstervek és motivációs idézetek is.
 
Eközben már egyre többen csatlakoztak a csapatunkhoz, több alkalommal is volt már 20 fő fölötti a kondiparkban tartózkodók létszáma.
 
Nagyon sokat köszönhetünk a Hajdú Rendészeti Sportegyesületnek, ugyanis a bemutatók, melyeket tartottunk, annak köszönhetők, hogy 
a HRSE az általa szervezett, illetve részt vett eseményekre, rendezvényekre meghívott minket, hogy tarthatnánk bemutatót, népszerűsítve 
ezzel a csapatot és nem utolsó sorban ezt a sportágat is.
Balogh Krisztián és Szabó Attila már korábban is, együtt a csapat azonban a 2016-os évben kezdett bemutatókat tartani crossfit verse-
nyeken, egészségnapon, illetve egyéb rendezvényeken. Velencén, a 2015-ös EFOTT fesztiválon 2 fővel, 2016-ban pedig már 4 fővel 
vettünk részt és az ott felépített kondiparkban minden nap tartottunk bemutatót, a fesztivál alatt lebonyolított versenyeken pedig 
segítőként tevékenykedtünk. Ez év május elsején részt vettünk a Derecskén megrendezésre került I. DSW Street Workout versenyen, 
ahol Szabó Tibornak sikerült az első helyet elhoznia erőnlét kategóriában.
 
Az MKP Bars azóta egy nagyon összetartó közösséggé kovácsolódott, köszönhető ez az edzéseken, illetve a különböző rendezvényeken 
együtt eltöltött időnek, és nem utolsó sorban annak, hogy a gyakorlatok elvégzésében, új gyakorlatok megtanulásában nagyon sokat segít 
egymás motiválása, támogatása.
 
A csapat célja a jövőben is elsősorban önmagunk fejlesztése, erősítése, továbbá minél több bemutató megtartása, illetve minél több verse-
nyen való sikeres részvétel.
 
Mindezek mellett Szabó Attila és Gali Ádám már megszerezték a testépítés-fitness edző képesítést, Balogh Krisztiánnak és Szabó Tibornak 
ez folyamatban van.

A csapat facebook oldala: www.facebook.com/mkpbars
A Hajdú Rendészeti Sportegyesület oldala: www.facebook.com/hrsedebrecen
                                 Szabó Tibor
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50 éve jóban-rosszban a Rácz házaspár

Mikepércsen már hagyomány az 50. házassági évfordulójukat ünneplők köszöntése. Olyan hagyomány, amellyel településünk 
elismeri és megköszöni, hogy a párok itt kötöttek házasságot és napjainkban is együtt élnek. A köszöntésen az Önkormányzat 
küldöttsége Tímár Zoltán polgármester úr vezetésével emléklapot és ajándékcsomagot adott át a jubiláló házaspárnak. Béke 
Mária és Rácz János  szépkorúak meghatottan idézték fel a meghitt pillanatokat, megelevenedett a múlt,  mosolyt csalt arcukra a 
sok szép perc és boldog óra, ugyanakkor a nehézségek hallatán szemünkben könny csillogott, hiszen már történelemi időszakot 
ölelnek fel az elmúlt évek.  

-1965 őszén találkoztunk egy lakodalomban, a szüleink hivatalosak voltak az eseményre. Ott  találkoztunk először, János első 
látásra is nagyon szimpatikus volt. Nagyon jól éreztük magunkat egész este, aztán mikor reggel elköszöntünk azt kérdezte: 
meglátogathatlak-e majd egyszer? Gondoltam, hogy egyszer majd eljön, de hogy még ki sem pihentük a lakodalom fáradalmait, 
s Ő már másnap reggel ott is volt, azt nem hittem. Aztán össze is házasodtunk, anyósomék udvarán sátras lakodalom volt, na-
gyon jól érezte magát mindenki, reggelig mulatott.- mondta el lapunknak Béke Mária. Marika néni kezdetben a földhivatalnál 
dolgozott adminisztrátorként, de az OTP Bank-tól ment nyugdíjba, ahol hitelügyintézőként dolgozott.  János bácsi dolgozott a 
Volánnál, a Járási Tanácsnál és az Önkormányzatnál is.

A házaspárnak egy lánya született, Anikó, akivel napi kapcsolatban vannak, hiszen Ő a helyi körzeti orvosnál asszisztens. 
Lányuk  már két gyönyörű unokával is megajándékozta őket. És, hogy milyen volt ez az 50 év? -Tele örömmel, tele fájdalom-
mal, az embert ennyi időn keresztül nagyon sok tragédia éri,  elveszít olyan embereket akiket nagyon szeret. Viszont vannak 
nagyon szép örömök  is, olyan események az életben, amik az embert boldoggá teszik. Ettől függetlenül olyanok vagyunk, hogy 
megpróbáljuk a hátralévő életünket jókedvűen élni, a bánatot már elsíratva, minden vidámságot kihasználva. Járunk a nyugdíjas 
klubba, nagyon sok embert ismertünk meg, akik rendkívül szimpatikusak és nagyon jó emberek. Valójában olyan, mintha velük 
már régóta ismernénk egymást. - tette hozzá Marika néni.
                    Dienes Zoltán

KÖSZÖNTÉS
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A Kelemen házaspár köszöntése

Szintén 50 évvel ezelőtt döntött amellett Makrai Erzsébet és Kelemen Ferenc, hogy örök hűséget fogadnak egymásnak. 
A házaspár 1967. március 11-én  kötött házasságot, az eltelt két emberöltö jóval-rosszal, egészséggel és betegséggel, 
örömmel és ünnepekkel, s bizony sokszor szomorúsággal is telt. Ám ők fogadalmukhoz híven kitartottak egymás mel-
lett, pedig nem könnyű évtizedek állnak mögöttük. Erzsébet 12 évig dolgozott  az  óvodában szakácsként, gyerekeknek 
főzött, ezt követően a szociális otthonban tevékenykedett 17 évig vezető szakácsként. Összességében közel 30 évet  dol-
gozott a konyhán. Feri bácsi kezdetben növényvédő állomáson és a TSZ-ben is dolgozott, de végül 2000-ben a szociá-
lis otthonból ment nyugdíjba, csakúgy mint Erzsike néni. -Valahogy csak szomszédnak tartottuk egymást, nem kö-
zeledtünk, hogy mi miatt, nem tudom. A sors később csak összehozott minket, s úgy döntöttünk, összeházasodunk. Azt 
gondolom, ma sem döntenénk másként.  Akkoriban még egyetlen bál sem maradhatott ki, mert táncolni, szórakozni 
mindenki szeretett, aztán ott találkoztunk. Szüleim nagyon szerették Ferit fiúként - mondta Erzsike néni.

1968-ban született meg első lányuk Erzsike, 1972-ben Gabriella, 1978-ban pedig Ferenc fiuk. A gyerekek azóta már 7 
unokával is megörvendeztették őket. - Amibe csak tudnak, mindig segítenek. Olyan, mintha itt laknának, pedig eléggé 
felemelem a hangom sokszor, mert én vagyok a harciasabb, de így szoktak meg kicsi koruktól kezdve és sosem harag-
szanak. - idézte fel unokáival való kapcsolatát Erzsike néni.

Mostanság kertészkedéssel, állattartással fogalkoznak, és ha tehetik, családjukkal töltik az időt. A hosszan tartó há-
zasságuk titka egymás megbecsülése, megértése, valamint a szeretet és a sok-sok türelem egymás iránt.
                Dienes Zoltán
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 A 90 éves Özv. Kiss Lászlónét köszöntötte családja és az Önkormányzat

Május 9-én töltötte be 90. életévét, de húszat bármiféle lelkiismeretfordalás nélkül letagadhatna Kiss Lászlóné Piroska néni, akit a kö-
zelmúltban születésnapja alkalmából köszöntöttek fel gyermekei, unokái, dédunokái, rokonai és az Önkormányzat küldtöttsége Tímár 
Zoltán polgármester vezetésével. -Két szó kell, hogy eszünkbe jusson, hogyha a szépkorúakra vagy az idősekre, az előttünk állókra gon-
dolunk, ez pedig a szeretet és a tisztelet. - mondta köszöntésként a polgármester,  majd átnyújtotta az Önkormányzat emléklapját a 
következő szavakkal. -Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból 
kivánok Önnek jó egészséget és további boldog éveket. Isten éltesse nagyon sokáig! -

Piroska néninek elmondása szerint igen emlékezetes gyermekkora volt. Iskolás éveiben nagyon tehetséges volt, több hangszeren, 
citerán és szájharmonikán is kiválóan játszott. De mivel szülei mezőgazdasággal foglalkoztak, ő is csatlakozott a családhoz. Sok 
állatuk volt otthon és nap mint nap kerékpárral járták meg a Mikepércs-Debrecen útvonalat, hogy bevigyék a tejet a Cívisvárosba. 
1970-ben beiratkozott a Debreceni Minőségi Szabó Szövetkezetbe, és végül varrónőként helyezkedett el a munkaerőpiacon. Fér-
jével 41 évig éltek boldog házasságban. Ez idő alatt három lányuk született. Gyermekeiknek minden tőlük telhetőt megadtak, akik 
5 unokával  és 8 dédunokával ajándékozták meg Piroska néniéket. 

S, hogy mi lehet a hosszú élet titka? Piroska néni erre a kérdésre is választ adott lapunknak:
- Vannak itt olyanok, akik el tudnák mondani, hogy éltem.  Én nem adtam a munkát a kirándulásért. Ki nem lehet mondani hogy mennyire 
szerettem dolgozni. Nem válogattam én benne, nekem mindegy volt hogy kapáltam vagy kaszáltam.- tette hozzá. 
Piroska nénit családja körében egyik lánya ezekkel a sorokkal köszöntötte a jeles napon. - 90 év tíz évre van a százhoz, ezzel nyugodtan 
dicsekedhetsz bárhol, boldogságban, egészségben légy gazdag, mindent megkapj, amit az élet még megadhat, tőlem ezt a kis köszöntöt 
kapod, kivánok boldog születésnapot.  - hangzott Piroskától a köszöntés. 
                       Dienes Zoltán
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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 9.00-12.00 óráig. 

Szülői kezdeményezésre  és szervezésben a  Baba- Mama Klub minden hé-
ten kedden 16.00–18.00–ig  várja a kicsiket és szüleiket a Kató Iskola nagy-
termében. 

Kézműves foglalkozások: Kéthetente szombatonként: 10.00-12.00 óráig in-
gyenes kézműves foglalkozást tartunk általános iskolás gyermekek részére, 
Hutkai Gréta  népi játszóház-vezető irányításával. A következő foglalkozás 
időpontja és témája:  
október 28. , papírból denevér

Képzőművészeti Alkotókör Mikepércsen
„Szeretettel várok relaxációs rajz és selyem mandala festés alkotó körbe 
kezdőket és nem csak kezdőket. 
A relaxációs rajz célja, a rajz és a relaxáció együttes hatása által, a 
stresszoldás, és olyan rajztechnikák elsajátítása, mely megkönnyíti a 
mindennapokban felmerülő konfliktushelyzetek által okozott negativ 
energiák elvezetését. Ajánlom mindenkinek, hiszen rendkívül fejleszti 
a finom motorikát. Egyszerű, könnyen tanulható, ritmikus, ismétlődő 
minták rajzolásával, a lélek ellazul és működésbe lépnek a pozitiv ener-
giák. A mandala festésnek ugyanaz a célja, mint a relaxációs rajznak, 
kiegészítve a selyemfestés technika elsajátításával.”  
Nagy Ildikó Gabriella képzőművész
A következő foglalkozások időpontja: 
október 21. (szombat) 10.00 óra és november 4. (szombat) 10.00 óra

Őszköszöntő családi délután
2017. október 14. 15.00
Helyszín: Wass Albert Kultúrház

Bóbita zenekar koncert
Interaktív bűvész show
Lufihajtogató Peti bohóc
Népi játékpark
Kézműves foglalkozás
Arcfestés
Csillám tetoválás

KÖZÖSSÉGI HÁZ/KULTÚRHÁZ



Mikepércsi Tükör

 
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)

2017.09.11-én új könyvekkel, hangos-könyvekkel gazdagodott könyvtárunk állománya. Ezek tételes felsorolása megtekinthető az Ön-
kormányzat honlapján a Könyvtár link és azon belül az Újdonságaink menüpont alatt.
Október elején csereletéti állomány érkezik a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárból. Ezek a dokumentumok december végéig kölcsönözhetők 
lesznek. A DVD filmek pedig a könyvtár nyitva tartási ideje alatt bár-
mikor megtekinthetők.

Lakossági felajánlásként Sinkó Zoltánnétól is kaptunk ajándékkönyve-
ket, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Ezekből a könyvekből a 
már az állományunkban is meglévő könyveket, melyeket nem vételez-
tünk be, a lakosság számára felajánlva ingyen elvihetővé tettük.

2017. szeptember 29-én, de. 10.00 órai kezdettel a népmese napja 
kapcsán, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár vendégeként, ellátogatott 
hozzánk az Ákom-Bákom Bábcsoport. A csillagszemű juhász c. mese-
játékukkal fergeteges hangulatú bábjátékkal ajándékoztak meg minket. 
Műsorukat ezúton is köszönjük!
                   Kovácsné Diós Emese

KÖNYVTÁR/KULTÚRHÁZ

A Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából meghirdetett országos 
népművészeti kiállításon a Mikepércsi úri hímzések is bemutatásra 
kerültek. Budapesten a Történeti múzeum Gótikus termében a leg-
jobb munkák között volt kiállítva. Szakkörünk tagjai augusztus 31-én  
Budapestre utaztak, és gyönyörködtek a szebbnél-szebb alkotások-
ban. Sétáltak  a Budavári Palotában, a Mátyás templomban, a Halász-
bástyán. Nagyon szép és hasznos kirándulás volt.                                             
Debrecenben,  a Tímárházban megrendezett kiállításon szintén a 
Mikepércsi úri hímzéssel mutatkoztak be. 
                    Kormányos Lászlóné

Bababörze
Megrendezésre került az első Mikepércsi Bababörze augusztus végén. Önkormányzatunkat megkereste a helybeli Édesanyák 
nevében két vállalkozó kedvű kisgyermekes Anyuka a bababörze ötletével.  Közös szervezéssel megtartottuk az első alkalmat. A 
rendezvény lehetőséget biztosít a babaholmik egymás közti cseréjére vagy eladására. Barátias, jó hangulatban telt az esemény, 
amiről a résztvevők pozitív élményekkel távoztak.  Egy nagyon jó ismerkedési lehetőséget is biztosít, aminek köszönhetően 
közösségépítő is a helybeli kisgyermekes szülők számára.
A sikernek köszönhetően minden hónap elején megrendezzük a bababörzét. Előreláthatólag a következő időpontban: november 
18-án  9.00- 12.00 óráig a Wass Albert Kultúrházban. Sok szeretettel várjuk az érdeklőket! 
                         Kovács Andrea



Mikepércsi Tükör

Mikepércsi vállalkozásokat bemutató sorozat indul 

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 kiválasz-
tása 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!
Első bemutatásunk rendhagyó, hiszen egy olyan vállalkozás születésnapját mutatja be, amely már 10 éve a mikepércsiek szol-
gálatában áll. 
Boldog Születésnapot kívánunk a Sugár Csemegének!

Születésnapot ünnepelt a Sugár Csemege!

2007.09.01...lehetne ez a dátum az iskolakezdés első napja, de számunkra egy új vállalkozás,vagyis jobban mondva egy új üzlet 
nyitásának a kezdete. Ezen a napon, pontosan 10 évvel ezelőtt nyitottuk meg üzletünket a Sugár utcán, a mi kis faluszéli Sugár 
Csemegénket. 

Nagy örömmel tettük ezt, és tesszük ezt a mai napig is. Szívvel és lélekkel próbáljuk a mikepércsi lakosokat kiszolgálni, 
lehetőségeinkhez mérten,  éjjel-nappal.   Ezért nagy köszönet minden egyes vevőnknek, hogy megtisztel minket a bizalmával, 
és hozzánk jön vásárolni! Hiszen nélkülük nem érhettük volna el ezt a kerek évfordulót! Remélem, még egy párszor tíz évig 
állhatunk vevőink szolgálatában!

A Szülinapot vendéglátással,  lufival, ingyenes arcfestéssel és ugrálóvárral tettük szebbé vásárlóink számára. Nagy öröm volt 
látni a gyerekek szemében a csillogást, az örömöt!  Reméljük mindenki számára emlékezetes nap marad ez a jeles nap!
Köszönjük Mikepércs!

A Sugár Csemege összes dolgozója!

VÁLLALKOZÁSOK



Mikepércsi Tükör

Mikepércsen eladó egy 300 
m2-es családi ház, szép, tá-
gas, világos üzlethelyiség-
gel, a 47-es főút mentén. 

Érdeklődni: 
06-30/2328-273

Mikepércs, Jókai u. 24. szám 
alatt, két szobás, összkom-
fortos, rendezett családi ház 
eladó. (1785 m2, lakóház, 
udvar, melléképületek, 
kert). Fűtés: gázkonvektor 
és cserépkályha. Az udvaron 

fúrott kút található.
Érdeklődni: 06-20/942-9807

Eladó!
Nevada étkező garnitúra; 
kétszemélyes, bordó reka-
mié; fotelek; dohányzóasztal; 
2 db ágyneműtartós, kockás 
heverő; 1 db egyszemélyes, 
ágyneműtartós rekiamé; 
1 db palackos gáztűzhely, 
felszerelve; 1 db veze-
tékes gáztűzhely (régi tí-
pusú, jó állapotú); hordók; 
szőlődaráló; szőlőprés; 
káposztás dézsa; villany 
köszörű; Hajdú keverőtárcsás 

mosógép.
Ár megegyezés szerint. 

Érdeklődni: 06-30/566-5343

Háztartási- és ipari varró-
gépek javítását vállalom 
garanciával. Ingyenes hiba 
megállapítás, árajánlat kérés. 
Szervizelt táskavarrógépek 
folyamatosan kaphatók. 

Érdeklődni: 
Dandé István, Mikepércs, 

Dózsa György utca 18.,
06-52/387-384 vagy 

06-20/929-2710

Eladó 1 db szőlőprés; 2 db 
fürdőszobai mosdókagyló 
csapteleppel és anélkül. 
Érdeklődni: Bagoly Sándor, 

06-52/398-392

Eladó!
Tok nélküli műanyag ajtó-
lapok és ablakok; gyermek, 
összecsukható hálós járóka; 
kárpitozott fa székek; mé-
teres, piros színű bútorkár-
pit; falra akasztható fa, 
üveges szekrény; zománcos 
üst; műanyag hordó; 4 részes 

szekrénysor. 
Érdeklődni a délutáni órák-

ban: 06-52/398-425 vagy
 06-30/364-5244 

Eladó 1db Westen, 24-es, 
fali, kombi, gázkazán; 1db 
80 l-es gázbojler (kémény 
nélküli) és 1 db gázkémény.
Érdeklődni: 06-30/663-9216 

vagy 
Mikepércs, Hunyadi u. 1. sz.

Mikepércs, Szabadság utca 
12. sz. alatti kétszobás, gáz- 
és cserépkályha fűtésű csa-
ládi ház, sok melléképülettel 
eladó. Ipari áram van. A telek 
1172 m2, üzleti tevékenységre 
és kétlakásos ikerház építésére 

is alkalmas. 
Továbbá eladók: Tv; heverők; 
asztal; fotel; szekrények; 
szekrénysor; íróasztal; tv 
állvány; mázsa 400kg-ig; két 

főzőlapos villanyrezsó. 
Érdeklődni: Fene Imre,

 06-52/ 398-405, 
06-20/ 964-8222

Eladó!
Kitűnő állapotban lévő, 12 
sebességes, 24-es kerékpár. 

Ár: 9.000 Ft.
Gyerek kerékpár, 2-6 

évesnek. Ár: 2.000 Ft.
Étkezőasztal, masszív, kerek, 

4+2 személyes, 4 székkel.
 Ár: 8.000 Ft. 

80x80 cm-es üvegasztal, 
króm lábbal. Ár: 4.000 Ft.

Jó állapotban lévő, 140x200 
cm-es illetve 90x200 cm-es 
rugós matrac (csere miatt).

Kis és közepes méretű 
szőnyegek. 

Ár: 2.000-8.000 Ft. 
Siesta gáz hősugárzó, palack-

kal. Ár: 8.000 Ft. 
4 db téli autógumi, 80%-os 

állapotban, 175x65x14-es. 
Ár: 8.000Ft. 

Fali tükör (keret nélkül), 
50x80 cm-es. 
Ár: 3.500 Ft. 

Érdeklődni: Mikepércs, 
Mester utca 9., 

06-70/944-2463

1200 db békéscsabai, hó-
fogós, Bohn cserép, 55 
Ft; 1000 db szalagcserép, 
45Ft egységáron eladó. 

Érdeklődni:
 06-20/477-1050

Ugyanitt, a Garázs Vásár 
boltomban, új és használt 
ruházati cikkek, gyerekjá-

tékok olcsó áron eladók.
Cím: 

Mikepércs, 
Dózsa György utca 3.

Nyitva: Hétfőtől-péntekig: 
8.00-tól 18.00 óráig

Szombaton: 
8.00-tól 13.00-ig.

Várom a kedves Vásárlókat.

KERES-KÍNÁL

26.
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Mike Üzletház Kft.
Vetőmag eladó tisztítva, zsákolva
Búza Nádor 8000 Ft/mázsa
Árpa Korso 6500 Ft/mázsa
Tritikálé Hungaro 6500 Ft/mázsa
Rozs Ryefood 6000 Ft/mázsa
Tel.: 06-30/9430-489

Eladó vagy kiadó a Mikepércs, 
Petőfi u. 72. szám alatt lévő 

Simon ABC, lakással együtt.
Érdeklődni: 06-70/778-6917

Górés, szemes kukorica eladó. 
Érdeklődni: 06-30/989-3021

Hűtőgépek javítását, adásvételét vál-
lalom, 12 hónapos garanciával.

Érdeklődni: Fene Imre, 06-52/ 398-
405, 06-20/ 964-8222 

Termelői méz kapható
 
Tájékoztatjuk a tisztelt vásárlókat, hogy 
2017. 07. 01-től prémium minőségű hárs-
méz 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

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,
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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. 




