Mikepércsi Tükör
Mikepércs Község Önkormányzatának közéleti és kulturális lapja

Balogh Viktória 3. A

2018. DECEMBER

ÁLDOTT KARÁCSONYT KÍVÁN
MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!
1.

2.

KÖSZÖNTŐ
A Kedves Olvasó a Mikepércsi Tükör 2018. évi utolsó lapszámát tartja a kezében. A címlap és a belső
oldalak a mikepércsi iskolások csodás rajzait tartalmazzák, amelyek a gyerekek szemével láttatják az
adventi várakozást, a karácsony ünnepét. Természetesen nem teljes körűen mutatjuk be a született alkotásokat, hiszen minden évben több száz rajz születik
az első osztályosoktól a nyolcadikosokig, mindenki
megalkotja a maga karácsonyát egy rajz segítségével. A gyerekeknek köszönjük, hogy ebben az
évben is eleget tettek a felkérésnek, a szülőknek, az
olvasóknak pedig kellemes böngészést kívánunk a
téli ünnepi rajzok birodalmában!
Az év vége felé közeledve elkészülnek a számvetések,
átgondoljuk, mit végeztünk el ebben az évben, mérlegeljük, hogy mire számíthatunk az új esztendőben.
Így tett Mikepércs polgármestere is, akit a 2018-as év
eredményeiről és az előttünk álló feladatokról kérdeztünk. A december mindig a jótékonykodás, az
ajándékgyűjtés, a szociálisan rászorulók megsegítésének hónapja is. Ebben az évben sem volt ez másként.
Beszámolunk minden olyan eseményről, amely e
nemes célt szolgálta és a mikepércsi emberek összefogását dicséri.
Ebben a hónapban is sok kedves emlék született az
intézményeinkben, ahol a gyerekek már túl vannak
a Mikulásváráson, most a karácsonyra készülnek,
és szeretettel várják a szülőket és az érdeklődőket a
programjaikra, ahol megmutathatják tehetségüket.
Tavaly szilveszterkor batyus bállal zárták sokan az
óévet és köszöntötték az új esztendőt. A kellemes
hangulat, a jó társaság miatt már akkor eldöntötték
a szervezők, hogy idén is megrendezik a mulatságot,
melyre mindenkit invitálnak, aki vidáman szeretné
búcsúztatni 2018-at.
Véget ért tehát egy újabb esztendő, de kezdődik valami új, ami reményeink szerint még az ideinél is jobb
lesz, és amiről be is fogunk számolni az Olvasóinknak,
akiknek a szerkesztőség nevében kívánunk áldott
karácsonyt és békés, boldog új esztendőt!
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Az 1956-os Forradalomra és Szabadságharcra emlékeztünk a Kultúrházban

Október 23-án az 1956-os Forradalomra és Szabadságharcra emlékezett az ország. A 62. évfordulón
számos politikai és családi programot szerveztek,
nemcsak határon belül, hanem a határon túl is,
hogy megemlékezzenek az 56-os hősökről. Országszerte csaknem 600 rendezvényt tartottak a Nemzeti
Ünnep alkalmából. Településünk is méltóképpen,
ünnepi műsorral emlékezett meg az október 23-i
eseményekről a Wass Albert Kultúrházban. A rendezvény nyitásaként a megjelentek közösen énekelték el a Himnuszt, majd településünk polgármestere,
Tímár Zoltán mondta el ünnepi beszédét.
„Boldogok, akik az igazságosság miatt üldözést szenvednek, mert övék a mennyek királysága.”- Mondja az evangélium
Máté szerint. Tisztelt megemlékezők, kedves mikepércsiek, kedves barátaim. Úgy vélem, nincs gondolat, mely szebben és
méltóbban fejezné ki mindazt, amit ilyenkor október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján érzünk
mi, magyarok. Október 23-án, mely nemcsak nekünk, de a XX. század világtörténelmében számos népnek közös ünnepe.
Hiszen ez a nap a terror és az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet. 62 év telt el 1956 őszének
eseményei óta, s mi minden évben emlékezünk. Emlékezünk ezen a napon, koszorúzunk, tisztelettel adózunk a múltnak.
Minden évben találkozunk itt, ezen a helyen, hogy fejet hajtsunk, hogy gyermekeink műsora által idézzük meg a történelmi
eseményeket. A hősök értünk, Magyarország jövőjéért harcoltak. Éppen ezért fontos, hogy hűek legyünk elveinkhez, az általunk képviselt értékekhez, és tovább vigyük azt a hitet és egységet, amellyel ők a magyar nép jövőjéért áldozták az életüket. A
történelem már sokszor bebizonyította, hogy a magyar nép különleges erővel és hittel bír, amely ha kell, lerombolja a falakat
és megállítja az elnyomókat. 1956-ban egyszerű emberek adták az életüket azért, hogy az elnyomóknak határozott nemet
mondjanak. Diákok, pedagógusok, mérnökök, családapák, katonák, egyszerű emberek tették félre a félelmet és mutatták meg
a szabadságvágyat, azt, hogy a szív, az összetartozás és a haza mire képes. 1956-ban az emberi lélek ereje emelte a nemzetet a
realitások kiábrándító, tehetetlen és sivár világa fölé, és elsöpörte a kommunizmus hazugságokra épített világát. 1956-ban is
együtt voltunk mi, magyarok, a rádiókészülékek mellett imádkozók, a tűzvonalban helytálló hősök, a munkások és az élelmet
hozó vidéki parasztemberek. Nem féltünk, erősek és határozottak voltunk. Az elkeseredettség, a hit, a lélek ereje, szemmel
nem, csak szívvel látható Magyarország vitte az emberek millióit akkor az utcára. A hit és a remény, hogy létezik egy másik, egy
szabad, független gyarapodó Magyarország. Ahol az emberek nem rettegnek a besúgástól, hanem bizalommal fordulnak egymás
felé. Nem az irigység, hanem a másik sikere feletti öröm, nem az osztályharc, hanem a szeretet tölti el a lelkeket. Ezért most, 62 évvel később október 23-án a vágyainkat, a reményeinket, a hitünket, a várakozásainkat is ünnepeljük. Átemeljük mindazt, amit az
akkori magyarok a jövőről, saját sorsuk alakulásáról gondoltak. Ebből fakad az ünnep ereje, hogy általa elcsalogatjuk a múltunkban
szunnyadó erőt. Mert ‘56-ban olyan erő volt, ami a világot megrengette. 1956 hősei a pesti srácok, az ifjak és idősek felismerték az
összefogás és a magyar szív erejét.
A Magyarság történelme során mindig elérkezik az a pillanat, amikor új, mélyebb összefüggések jelennek meg a múlt eseményeiben.
A hősök útján a magyar nép tehetségéből és hitéből fakadóan mindig eljutunk oda, ahonnan a múlt minden lépése értelmet nyer,
és ahonnan a folytatást is megláthatjuk. Halljuk hát meg a hősök szavait. Tiszteljük meg őket azzal, hogy megfogadjuk üzenetüket:
Egységesség, testvériesség, szeretet. Hiszen október 23-a ma már nem csak a forradalom emléknapja, hanem ténylegesen a
magyar szabadság ünnepe is. Már 1956-ban megfogalmazódott a teljes szuverenitás igénye. Végül 1989. október
23-ig kellett rá várni. A mai napon tehát a szabadságot ünnepeljük, amelyet féltenünk, óvnunk kell most is. Sokan
az életüket adták Magyarország szabadságáért. Tartozunk nekik annyival, hogy míg élünk, míg a világ világ, óvjuk,
féltjük és teljes tartalmában megőrizzük. Mert mi szeretjük a hazánkat”.
Polgármester úr ünnepi beszéde után az 1956-os eseményeket idézték fel előadásukban a Hunyadi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadik osztályos tanulói és a fellépő színészek is. A megemlékezés 56 őszéről
című ünnepi műsorban olyan neves színészek, énekművészek is színpadra léptek, mint Szőke Zoltán, Czető Zsanett
vagy Kohautek Csaba. Az ünnepi megemlékezést követően katonai tiszteletadással egybekötött koszorúzásra került sor az
56-os kopjafánál.
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Évösszegző interjú Tímár Zoltán polgármesterrel
Az év vége mindig a számvetés, a mögöttünk hagyott hónapok értékelésének időszaka, kitekintéssel természetesen
az előttünk álló új esztendőre. Ennek a hagyománynak eleget
téve készítettünk interjút 2018 adventi időszakában Mikepércs polgármesterével, Tímár Zoltánnal.
Visszatekintve az elmúlt 12 hónapra, hogy látja településvezetőként, milyen évet zár Mikepércs, az Önkormányzat?
Hatalmas várakozással tekintettünk a 2018-as évre, hiszen az
ezt megelőző években kaptuk meg a hivatalos döntéseket arról,
hogy mely terveinket, beruházásainkat tartja támogathatónak
az Európai Unió, valamint a Kormány. Szerencsére nem kellett
csalódnunk, hiszen Mikepércs jelentős forrásokhoz jutott hozzá.
A korábbi tapasztalatoknak megfelelően úgy számoltunk akkor,
hogy a 2018-as év lesz a projektek megvalósításának éve. Ebben
azonban csalódnunk kellett, hiszen jelentős késéseket szenvednek a beruházásaink, a legtöbb csak jövőre fog megvalósulni vagy
elindulni. A 2018-as év továbbra is a projektjeink előkészítéséről, a tervezési, engedélyeztetési folyamatokról, a
közbeszerzések indításáról szólt, amely sokszor a polgárok számára kevésbé látható tevékenység. Mindeközben
2018-ban továbbra is gondoskodtunk az intézményeink működéséről, a szociális problémák orvoslásáról, az
infrastruktúra fejlesztéséről, a közmunka irányításáról, és ebben az évben sem feledkeztünk meg a már hagyományos kulturális programjaink megszervezéséről.
Miért szenvednek késedelmet a beruházások?
Egy általános, az összes önkormányzatot érintő körülményt tudok említeni, amely sajnos bennünket sem került
el. A több mint 3000 önkormányzat egyszerre kapta meg az értesítést arról, hogy mely uniós pályázataik nyertek
támogatást, majd a hazai forrásokat érintő pályázataik eredményét is azonos időben hozták a tudomásunkra, ami
a rendszerben nem kis fennakadást okozott. Gondoljunk csak bele, több ezer önkormányzat, több ezer milliárd
forint pályázati forrás elköltését kezdte meg ugyanabban az időben, miközben csak véges számú és kapacitással
rendelkező akkreditált szakértő, tervező-mérnök állt a rendelkezésre. A tervezők, akik a kiviteli terveket készítik
olyan leterheltségben dolgoznak, hogy nyugodtan válogathatnak a megrendelések között, és ha sikerül tervezőt,
mérnököt, a pályázat megvalósításához szükséges egyéb szakértőt találni, akkor is nagyon hosszú határidőkkel
vállalják a feladatot. Amikor végre ezt a problémát sikerül áthidalni, következnek az engedélyeztetési eljárások,
majd a közbeszerzési eljárások, amelyek a dömpingszerű és rekordszámú kérelmek és kiírások miatt akár egy
éves csúszást is eredményezhetnek. Így a projektek megvalósítása, amely korábban egy éven belül akár már a
befejezés közelében is lehetett, a mostani viszonyok között még csak a tervezés, engedélyeztetés vagy éppen a
közbeszerzési eljárás szakaszában van. Ilyen körülmények között a 2018-as évről majdnem minden nagy projektünk megvalósításának látványos, a polgárok számára is látható része a következő évre tolódik. Tehát már egy éve
abban a tervezési, engedélyeztetési és közbeszerzési szakaszban vannak a beruházásaink, amely ugyan rengeteg
munkával jár, de egyáltalán nem látványos a településen élők számára.
Ki kell térnem még egy jelenségre, amely jelentősen megnehezíti minden önkormányzat munkáját, amely nem
ismeretlen a családok számára sem, akik éppen építkezésbe fogtak, kihasználva a CSOK nyújtotta lehetőségeket.
Az építőipar a CSOK és a kedvező ÁFA miatt jelentős változáson ment keresztül, hiszen megnövekedtek az igények, óriási mértékeket öltött a lakásépítés Magyarországon. Ezt a jelenséget a településünkön is lehet érzékelni, hiszen szinte gomba módra szaporodnak a házak Mikepércsen. Ez a megnövekedett kereslet felhajtotta az
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építőanyag árakat, melynek köszönhetően jelentősen megdrágultak az építési beruházások. Ez a kedvezőtlen folyamat
hatással van az önkormányzati projektek megvalósítására is, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a több évvel ezelőtti költségviszonyokra épülő projekteket a pályázatban meghatározott összegből ma már nem lehet megfinanszírozni. Ez a
probléma két úton oldható meg, az önkormányzat vagy saját forrásból egészíti ki a pályázati forrást vagy az államtól kér
segítséget, ami most nagyon nehézkes és egyáltalán nem biztos a sikere. A legtöbb település nem tudja a hiányzó forrást
saját erőből pótolni, hiszen nincsenek olyan bevételeik, amelyekből ezt a sok, akár összességében 100 millió forintot
mellé tudja tenni a projektjeinek, ezért vagy visszaadja a nyertes pályázatát, tehát nem valósítja azt meg, vagy tárgyalásokat folytat a minisztériumokkal a kiegészítés reményében, vagy éppen áttervezi a beruházását, próbálja csökkenteni
a funkciókat, a műszaki paramétereken változtat annak érdekében, hogy mégis megvalósuljon a tervezett beruházás
legalább egy része. Ez az újragondolás viszont újra elindítja az amúgy is csúszásban lévő folyamatot, hiszen ekkor új
tervekre, engedélyekre, új közbeszerzési eljárásra van szükség.
Mi a helyzet a többi projekttel, pontosan milyen megvalósítási fázisban vannak jelenleg?
A legelőrehaladottabb állapotban az étkező-konyha felújításának első üteme van, amely során korszerű konyhai gépek
kerültek beszerzésre, megtörtént a belső, valamint a külső burkolatok részbeni cseréje, továbbá sor került a falak és a
nyílászárók festésére. Várhatóan februárban, a minta menza program keretén belül 6 millió forint értékben vásárolunk új
asztalokat, székeket, függönyöket, valamint poharakat, tányérokat és evőeszközöket. A felújítás második ütemét egy uniós
energetikai projekt biztosítja majd, amennyiben a terveinket a támogató hatóság elfogadja. E projekt keretében történik
meg az épület homlokzatának hőszigetelése, valamint egy napelemrendszer kiépítése.
Az óvoda új csoportszobákkal való bővítése az egyik legfontosabb feladatunk, hiszen még az előre prognosztizáltnál is
több olyan család költözik a településünkre, akik nagycsaládosok, legalább három gyermeket nevelnek, vagy nagycsaládot terveznek. Ha ezek a kedvező népesedési tendenciák később is folytatódnak, még ez a három csoportszoba is kevésnek fog bizonyulni. A szintén több évvel ezelőtt összeállított pályázat még nem láthatta előre, így be sem tervezhette azt
a költségnövekedést az építőiparban, amit korábban említettem, így jelenleg a megnövekedett költségek miatt hiányzó
forrás megteremtésén dolgozik az Önkormányzat. A támogatott pályázat szerint a beruházást nettó 135.000 Ft négyzetméter áron kellene megvalósítani, de az első, sikertelen közbeszerzés során a legkedvezőbb ajánlat, amely a legolcsóbb
is volt, 190.000 Ft-tal számolt, jelentősen meghaladva a rendelkezésre álló összeget. Jelenleg tárgyalásokat folytatunk
a kormányzati és az uniós szervekkel a hiányzó forrás megtalálása érdekében, de nem zárkózunk el az elől sem, hogy
csökkentett műszaki tartalommal, a meglévő forrás felhasználásával csak a három csoportszoba épüljön meg a tornaterem nélkül. Ha azonban az építőipari költségek tovább növekednek, akár több tízmillió forintot is mellé kellene
tennie az Önkormányzatnak annak érdekében, hogy a beruházás megvalósulhasson.
Az iskola tantermekkel történő bővítése is egy régi, több éve elindított és az Önkormányzat minden igyekezete ellenére elhúzódó beruházása. Fontos megemlíteni, hogy bár az Önkormányzat fogalmazta meg az igényt és kereste
meg a forrást, a Kormány pedig határozat formájában meg is ítélte a szükséges támogatást, a megvalósítást nem
az Önkormányzatra bízta, hanem a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-re. A
BMSK feladata a tervezés, a közbeszerzés lebonyolítása, a kivitelező kiválasztása, majd a teljes beruházás lebonyolítása, felügyelete. Tehát az Önkormányzat az igény megfogalmazásán túl semmilyen módon nem vesz részt a beruházás
megvalósításában. Sürgetni, érdeklődni tudunk, ezt meg is tesszük, az országgyűlési képviselőnk is tárgyalt már a
csúszás okairól, de sajnos nincs előrelépés az ügyben. Ígéretek mindig vannak, a megvalósítás viszont láthatóan nem
halad. A legutóbbi információink szerint, amelyről a BMSK vezetője tájékoztatta az országgyűlési képviselőnket, Dr.
Vitányi Istvánt, jövő év januárjában írják ki a szükséges közbeszerzést.
A Mikepércsen, Sárándon, Berettyóújfalun és Tépén áthaladó bicikliút településünket érintő szakaszával
kapcsolatban már be tudok számolni az engedélyeztetési eljárások lefolytatásáról. Az útvonal körülbelül 20
magántulajdonban álló ingatlant érint, amellyel kapcsolatban többkörös egyeztetés történt a tulajdonosokkal, az adásvételi szerződések megkötése terveink szerint még az idén megtörténik. Mindeközben várhatóan
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decemberben fog lezárulni a nyílt eljárású közbeszerzés, amelynek eredményeként a nyertes kivitelezővel
fogunk szerződést kötni. A beruházás megvalósítása 2019-ben kezdődhet meg.
A bicikliút kivitelezési munkái érintik majd a Rózsás utcai rekonstrukciót is. A Rózsás-Mester-Hold-Rákóczi utcát érintő
szélesítési és aszfalt megerősítési munkálatok ez év novemberében kezdődtek el, de amit most látunk, az csak az időjárás
miatt felfüggesztett állapot. A beruházás végleges formáját két lépésben, két különálló és különböző időben induló projekt keretében éri majd el. Az egyik projekt a már említett uniós (TOP) bicikliút projekt, amelynek egyik belterületi
szakasza érinti a Mester utcát, ahol a vízelvezető árok befedését követően történhet meg az út kiszélesítése, majd az aszfaltozás. A másik projekt a Belügyminisztérium forrásából történő gyűjtőút rekonstrukció, amely a Mester és a Hold utca
közötti szakaszt és a Rákóczi utca szélesítését és burkolat megerősítését foglalja magába. Reményeink szerint a befejezést
követően egy jól használható gyorsabb és biztonságosabb útvonallal gazdagodik a településünk.
Az Önkormányzat életében történtek személyi változások is
az év végén. Melyek ezek és hogyan érintik a településen folyó
munkát?
Két fontos önkormányzati és egy intézményi személyi változásról kell
beszámolnom. Az egyik Karácsony Antal alpolgármester úr személyét
érinti, aki mérnökként kapott visszautasíthatatlan ajánlatot az autópálya
üzemeltetőjétől, főállásban ott kezdte meg a munkát. Mivel azonban
tisztában volt azzal, hogy szakértelmére az előbb felsorolt beruházásoknál szüksége van az Önkormányzatnak, társadalmi megbízatású
alpolgármesterként folytatni kívánta eddigi tevékenységét, amit a
képviselő-testület döntésével el is fogadott.
A másik személyi változás az óvoda vezetését érintette elsősorban, és a
megszületett megoldás szükségessé tett további személycseréket is. Az
óvodánk éléről a nevelési év kezdetén távozó óvodavezető helyére gyorsan kellett új vezetőt találnunk, hiszen az intézmény nem maradhatott
felelős döntéshozó nélkül. A feladatra a legalkalmasabb személy Rácz
Gabriella asszony volt, aki helyettes-vezetőként eddig is az óvoda ügyeit
intézte, októbertől az intézmény megbízott vezetőjeként folytatja tovább
a munkáját. Mivel azonban az óvoda irányítása egész embert kíván,
Rácz Gabriella alpolgármester asszony lemondott településvezetői
tisztségéről, a helyét pedig Kiss Sándorné képviselő asszony, a FIDESZ
helyi csoportjának vezetője vette át. Az új alpolgármester személyéről szintén a település önkormányzatának képviselőtestülete hozott döntést. Reményeim szerint a személyi változások hozzájárulnak ahhoz, hogy fennmaradjon az ellátott
ügyek folytonossága, és személyükben továbbra is felelős vezetők látják el a településünkre rótt vagy önként vállalt feladatokat.
Az elmondottak alapján minden bizonnyal mozgalmasnak igérkező következő évet készített elő a 2018-as
esztendő, amelyhez jó egészséget és kedvező körülményeket kívánunk a Szerkesztőség nevében is az Önkormányzat vezetőinek és a polgármesteri hivatal dolgozóinak egyaránt.
Mindannyiuk nevében köszönöm! Minden év indulása fontos egy település életében, hiszen sok új döntés vár ránk,
valami befejeződik, másnak a folytatását kell előkészíteni. Továbbra is gondoskodnunk kell a településünkön élők
konfortjáról, biztonságáról, az intézményeink működéséről, az itt élő családok jólétéről, ahogy ezt tettük 2018-ban is.
A képviselő-testület és a hivatal vezetője és minden dolgozója nevében kívánok áldott karácsonyi ünnepet és sikerekben gazdag boldog új esztendőt minden Mikepércsi Polgárnak, minden Mikepércsi Családnak!
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Közel 300-an igényeltek tanulmányi támogatást

A Nyilas Misi Tehetséggondozó Program keretében az Önkormányzat ebben az évben is tanulmányi támogatásban
részesítette az iskolai tanulmányokat folytató mikepércsi
gyermekeket. A tanulmányi támogatás iránti kérelem benyújtási határideje 2018. november 30-án járt le. 159 fő általános iskolás részesült egyszeri 5.000 Ft, 88 fő középiskolás
egyszeri 7.000 Ft és 35 fő felsőoktatási intézményben tanuló
egyszeri 9.000 Ft támogatásban. A tanulmányi támogatást
az Önkormányzat teljes egészében a saját költségvetéséből
biztosította, melynek összege 2018. évben 1.726.000 Ft volt.
A támogatással 282 fő mikepércsi gyermek, illetve fiatal
felnőtt tanulmányainak támogatásához járulhatott hozzá az
Önkormányzat.

Idén is lesz szociális tűzifa
Az Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is - immár nyolcadik 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 5.938.520 Ft összegű,
vissza nem térítendő egyszeri támogatást
hagyott jóvá.
Ezen felül a 2017-ben benyújtott pályázat alapján
a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódóan 1.884.680
Ft, szintén vissza nem térítendő kiegészítő támogatást hagyott jóvá.
Az Önkormányzat a támogatási összeget keménylombos tűzifa vásárlására használhatja fel, amelyet az Önkormányzat a
Nyírerdő Zrt.-től szerez be.
A támogatási összegen felül az Önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja a pályázati kiírás szerinti kötelező önrész
összegét, mely 558.800 Ft, valamint a szállítási költséget, mely várhatóan közel 1.400.000 Ft lesz.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is minden családhoz eljuttatjuk a szociális célú tűzifa igénylésére szolgáló nyomtatványt
a jogosultsági feltételeket tartalmazó részletes tájékoztatóval együtt.

Tűzifatámogatásban részesültek a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeket nevelő családok
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívása alapján az Önkormányzat sikeresen pályázott az állami közutak melletti földterületek
megtisztítása során kitermelt faanyagra, amelyből Önkormányzatunk 96 m3 puhafa juttatásban részesült. A pályázati kiírás szerint a
fát szociális célra lehetett felhasználni. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a faanyagot tűzifa juttatásként a településen lakóhellyel
rendelkező hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok részére osztja ki. A rendelkezésre
álló famennyiség 73 család részére került kiosztásra november elején.
												
Vida Gáborné aljegyző
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Rákóczi-emlékfák
településeinek V. országos találkozója
Balatonakarattyán

Balatonakarattyán, november 10-én újabb
Rákóczi emlékfát ültetett a településünk
delegációja. Az eseményt Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony nyitotta meg.
A helyi óvodások vidám műsora után a
Rákóczi parkban folytatódott a program.
Country táncos csoport fellépését láthattuk a szabadtéri színpadon. Az emlékparknál Dr. Martényi Árpád, a Rákóczi
Szövetség alelnöke tartott beszédet.
Ránky Péter képviselő úr elmesélte a
több mint 400 éves szilfájuk történetét,
aminek ma már csak maradványai találhatóak meg a körülötte kialakított parkban. Minden település elültette az általa vitt
saját Rákóczi-fáját, mi a kocsányos tölgyfánkat. Az áldást követően megnézhettük a Magaspart szépséges vidékét, melyet
egy nagyon jó hangulatú ebéd zárt.
										

Mikepércs is részese volt egy nemzetközi futóversenynek
Településünkön haladt át az első Organica FX Running Nagyvárad-Debrecen
szupermaraton futóverseny október 28-án. Balogh József, a Hajdú Rendészeti
Sportegyesület elnöke Tímár Zoltán polgármester úrral egyeztette a verseny útvonalát és a fogadás részleteit.
A 11 települést érintő, 85 km távolságú futóversenyhez Önkormányzatunk egy
frissítő pont kialakításával járult hozzá. A versenyen a fáradt futókat az iskolánk
diákjaiból álló vidám szurkolócsapat fogadta és bíztatta.
A frissítőpont kialakításában az Önkormányzattal együtt részt vett a mikepércsi
Full Diszkont üzlet és a D-Bisztró. Köszönjük a támogatásukat!
Gratulálunk a versenyzőknek és a szervezőknek! Bízunk a folytatásban!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kék vödör 3000
Szerencsések vagyunk, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is részt vehettünk a Dorkász Szolgálat Kék Vödör tartós élelmiszer gyűjtésében.
A cél 10.000 rászoruló részére megtölteni 3000 darab kék vödröt.
Mikepércsen az alábbi gyűjtőpontokon volt lehetősége csatlakozni a
gyűjtéshez:
- Mikepércs Polgármesteri Hivatal - Kossuth u. 1.
- Wass Albert Közösségi Ház - Petőfi u. 67/a
- Napsugár Bölcsőde - Tisza I. u. 12.
- Csodavár Óvoda - Petőfi u. 34. és Tisza I. u. 14.
- Mikepércs Hunyadi János Ált. Iskola és AMI - Nagyváradi u. 1.
- Hajdú-Coop - Orosz I. u. 2.
- Sugár Csemege - Sugár u. 2/a
- ReálPont üzlet - Rákóczi u. 1/b
- Full Diszkont - Petőfi u. 66.
Köszönjük a gyűjtésben résztvevők együttműködését és a támogatók jó
szándékát!
						
Kiss Sándorné alpolgármester, Kovács Andrea önkormányzati munkatárs
						

Közösen egy nemes célért

Mikepércs Önkormányzata is csatlakozott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara programjához, így lehetőségünk nyílt támogatni a határon innen és a határon túl élő, rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteket. A program során a Kárpátmedence magyar lakta területein élők nemzeti összefogással gyűjtenek búzát, aminek egy részéből liszt, a másik részéből
pedig kenyér készül.
Köszönjük a mikepércsi Fekete családnak (Fekete Major Kft.), hogy a Magyarok Kenyere Program idei megmozdulásában
az általuk felajánlott búzával vehettünk részt.
								

Kovács Andrea önkormányzati munkatárs

Karácsonyi ajándékcsomag
Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is minden háztartáshoz eljuttatja az Önkormányzat a karácsonyi élelmiszercsomagot.
Mintegy 1700 háztartás részesül az összesen 2.550.000 Ft értékű tartós élelmiszert tartalmazó ajándékcsomagból.
Minden mikepércsi családnak örömteljes ünnepvárást, békés, boldog karácsonyt kívánunk!
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Családi nap Kisgalambfalván Mikepércsiekkel
Örömmel tettünk eleget Rátoni Botond nagytiszteletű úr meghívásának Kisgalambfalva V. Adventi Családnapi rendezvényére.
Utunk során ellátogattunk Nagyszebenbe, a karácsonyi vásárba, valamint Segesvárt is megcsodálhattuk.
A családi napon a helyiek által készített termékek között nézelődhettünk az adventi vásárban, végig járhattuk az imaséta állomásait, és lélekben is ráhangolódhattunk a közelgő ünnepekre. A rendezvényt tiszteletes úr nyitotta meg, majd a kisgalambfalvi amatőr színjátszó csoport műsorát láthattuk. Ezt követte a székelyudvarhelyi Caritas családsegítő szolgálat munkatársainak előadása és a kézműves foglalkozás a gyermekek részére, majd játékos vetélkedőn vehettünk részt mi is a kicsikkel és a
nagyokkal együtt. Családias hangulatban telve mindenki kicsit félre téve gondjait, boldogan adta át magát az eseményeknek.
Közösen fogyasztottuk el a finom vacsorát, ami után a programot a Fundamentum zenekar fellépése zárta.
Székelyföldön ünnepeltük meg a Katalinokat, a különleges névnapnak nagyon örültek az ünnepeltek.
Vasárnap az istentisztelet után közös ebéddel zártuk a kirándulást. A búcsúzás mindig nehéz, most sem volt másként. Köszönjük vendéglátóinknak az együtt töltött napokat, és már várjuk a következő alkalmat, amikor újra együtt lehetünk, akár egy nagy
magyar család.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Mikulás látogatása a bölcsődében

A Mikulás látogatása az iskolában
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A legkisebbekhez is ellátogatott a Mikulás Mikepércsen
Rendkívül jó hangulatú délelőtt keretein belül érkezett meg a 0-3 éves kisgyermekekhez a Mikulás a Wass Albert Kultúrházba. A várakozás örömteli pillanatait Erdős-Tóth Fruzsina és Tóth Zsolt, valamint a gyermekek és szüleik töltötték meg
muzsikával, énekléssel. Majd bekopogott a várva-várt vendég, aki sok-sok ajándékot hozott a gyerekeknek.
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Adventi hétvége családi programokkal
Mikepércs Község Önkormányzata idén két napon keresztül várta adventi programokkal a mikepércsieket és a
településünkre látogatókat.
Advent első hétvégéjén csodás fényekbe borult a Főtér, megnyitott a kézműves vásár. Különböző kézműves termékeket,
ékszereket, ruhákat, természetes alapanyagból készült szappanokat, karácsonyi dekorációkat, házi sajtokat és mézkülönlegességeket vásárolhattak a Főtérre látogatók. December 7-én, a színpadon ünnepi hangulatot teremtettek a Napsugár
Bölcsőde, a Csodavár Óvoda, valamint a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola gyermekei.
A Wass Albert Közösségi Házban hivatásos és amatőr művészek alkotásaiból tartottak adventi kiállítást.
Különleges karácsonyi flashmobbal készültek a szervezők. Helyi előadóművészek, kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok
az utca embereit lepték meg egy karácsonyi dallal. Később a mikepércsi Zumbások is táncra perdültek.
December 8-án folytatódott a karácsonyi hangulat. Adventi családi délután keretein belül különböző kézműves foglalkozások,
arcfestés, csillámtetoválás várta a gyermekeket és szüleiket a Wass Albert Kultúrházban. A vállalkozó kedvűek a Mikepércsi
Őszidő Egyesület tagjai segítségével saját kezűleg készíthették el a csigatésztát a karácsonyi levesbe. Több tucat kis kéz sodorta
a csigákat és sajátította el ezt a régi hagyományt.
A Főtér ezen a napon sem maradhatott zene nélkül. Bíró Judit, a Debrecen Hangja 2014 tehetségkutató verseny győztese és
a mikepércsi Erdős-Tóth Fruzsina közös koncertjét hallhatták az adventi vásárba látogatók.
												

Erdős-Tóth Fruzsina
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Zenei Képzés Mikepércsen

Még jobb kezekben-bölcsődei szakemberek szakmai
fejlesztése (EFOP-1.9.9-17) pályázatán belül tartottuk meg négy település részvételével (Balmazújváros,
Hajdúszoboszló, Nádudvar, Mikepércs) 2018. október 15-18. között a képzésünket Gállné Gróh Ilona,
a Ringató megalapítójának élményszerű tanításával.
Nagyon boldogok vagyunk, hogy zenei ismereteinket, tudásunkat gyarapíthattuk, és tovább adhatjuk a
gyermekeknek, családoknak a zene szeretetét.
A Nemzetközi Kodály Társaság a kisgyermekkori
zenei nevelés területén végzett munkájáért Gállné Gróh Ilonát, a Ringató módszer kidolgozóját
Nemzetközi Forrai Katalin-díjban részesítette. A
díjat a kitüntetett a skóciai Edinburgh-ben vette át.
A Ringató története 24 éve kezdődött. Gállné Gróh Ilona a szekszárdi főiskolán tanította akkor, és ezzel egy időben zeneóvodás csoportjai is voltak. Egy anyuka, akinek a kisgyereke ebbe a csoportba járt, megkérdezte, hogy az egyéves kistestvért is hozhatná-e az óvodások közé.
Először nemleges választ adott, aztán elkezdett azon gondolkodni, hogy a legkisebbekkel a szülőkkel együtt lehetne foglalkozni.
Megkérte az érdeklődő anyukát, hogy jöjjön el egy hét múlva, s hozzon magával még néhány kisbabás anyukát. Hatan jöttek el
az első foglalkozásra, de nem telt bele sok idő, és már nem fértek el a teremben, ami pedig egy jókora társalgó volt.
A Ringató országos, és most már nyugodtan mondhatjuk, országhatáron túli hódító útja pedig úgy kezdődött, hogy a Duna
Televízió Szekszárdon, a Művészetek Házában felvett egy viszonylag hosszú anyagot a foglalkozásokról 1998-ban. Ebből
készítettek aztán Bartalus Ilonával, az akkori zenei szerkesztővel három félórás műsort, amit be is mutattak a tévében. Ennek a
műsornak volt a címe Ringató. Ezután nagyon sokan, sok helyről megkeresték, érdeklődtek a módszerről, nagy újdonságnak
számított. Közben már Budapestre járt tanítani, tankönyvet írt, továbbképzéseket, tanfolyamokat tartott gondozónőknek,
óvónőknek, és a fővárosban is elindította a Ringatót. Amikor aztán olyan sok helyre hívták, hogy maga már nem tudott mindenhová eljutni, akkor tanfolyamot szervezett, és tanítani kezdte a Ringató módszertant, és nagy örömünkre Mikepércsre is
eljutott.
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Családi délután az egészség jegyében
A Forever Kids pályázat keretén belül valósult meg az egészség és sport délutánunk.
Meghívott vendégeink voltak: Tímár Zoltán polgármester,
Mikó Ágnes óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, minősített
mozgásterápiás fejlesztő és Dr. Karácsony Sándorné Dr. Kassai Gabriella gyermekorvos.
A családok megismerkedhettek az egészséges életmóddal,
korosztályhoz mért egészségre neveléssel. Megkóstolhatták az évszaknak megfelelő gyümölcsökből, zöldségekből
összeállított bőségtálakat. Ezen kívül lehetett kóstolni
sütőtököt, cékla turmixot, avokádó krémet, természetes
anyagból készített gumicukrot. Különböző kenyérfélék
kóstolására is sor kerülhetett. A játékos tornagyakorlatokat
fejlesztőpedagógusunk irányításával végeztük a gyermekekkel és szülőkkel együtt. A délutánunk nagyon jó hangulatban telt. A családok a kérdéseikkel bizalommal fordulhattak
meghívott vendégeink felé.
A pályázati pénzből vásároltunk 3 db tornapadot, 2 doboz
érzékelő korongot és 6 db ugráló labdát.
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Elnézést kérünk a kedves családoktól a Búcsúzó gyermekek múlt havi téves fotói miatt. A 2017-2018-as nevelési-gondozási év,
bölcsődétől búcsúzó gyermekei fényképeit ebben a lapszámban tesszük közzé.

Süni csoport

18.

Őzike csoport

INTÉZMÉNYI HÍREK BÖLCSŐDE

Kisvakond csoport
Decemberi programjaink:
2018. december 07-én, 9. 30-tól Családi délelőttöt tartottunk, Télapó érkezett a gyermekek nagy örömére.
2018. december 14-én, 16.00 órától Adventi Családi délutánt rendeztünk.
Mint minden évben most is érkeztek hozzánk:
2018. december 13-án délelőtt, a Csodavár óvoda óvodásai és óvodapedagógusai „Lucázni”.
2018. december 18-án délelőtt Karácsonyi műsorral készültek a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola tanulói és pedagógusai a bölcsődés gyermekek nagy örömére.
„Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az új esztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.”
(Weöres Sándor)
A Mikepércsi Bölcsőde dolgozói Áldott, Békés Ünnepeket Kívánnak!
											 Dudás Gyöngyike intézményvezető
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2018. október 3-án az Állatok Világnapja alkalmából hüllőkiállítás
a Csodavár Óvodában
A hozzánk minden évben ellátogató, a gyerekek által nagy izgalommal várt kiállítás az idén is nagy sikert aratott. Ezekkel az
egzotikus állatokkal ritkán találkozhatnak gyerekeink, így életmódjukról is keveset tudnak. Ezen a délelőttön sok új információval, élménnyel lettek gazdagabbak. A bátrabbak megsimogathatták, sőt a nyakukba is vehették az óriáskígyót. Fontos
számunkra az állatok védelme, tisztelete, az hogy óvjuk környezetünket és erre gyermekeinket is megtanítsuk. A környezettudatos magatartás kialakítása fontos, és ez a kiállítás nagyban segítette a gyerekek szemléletének alakítását.
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Varga Beáta
óvodapedagógus

INTÉZMÉNYI HÍREK ÓVODA
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Pályázatok, programok

Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok
A mikepércsi Gyermekekért Alapítvány bekapcsolódott az Európai Unió és a magyar költségvetés által támogatott Menő Menza projektbe, amely az egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő
szemléletformáló program megvalósítására kiírt pályázat, melyet Mikepércs község támogatásával,
és együttműködésével valósítunk meg iskolánkban, a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában.
A projekt tartalmának bemutatása:
Projektünkben iskolánk tanulói és családtagjaik egészséges étkezést népszerűsítő, szemléletformáló programokon vehetnek részt. Projektünk elsődleges célja az egészséges táplálkozáshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása, az étkeztetésben résztvevők
szemléletformálása, valamint a mikepércsi általános iskola és a községi étkeztetést használó lakosok étkeztetési körülményeinek javítása. E célok elérése
érdekében projektünkben az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg az általános iskolában:
1. Szemléletformálás az egészséges táplálkozás jegyében:
a) A mindennapos táplálkozási szokások felmérése kérdőíves módszerrel. A felmérésben az általános iskola minden tanulója részt vesz.
b) A kérdőívek táplálkozástudományi szakember által történő kiértékelése. A felmérés eredményéről a szülőket is tájékoztatjuk, valamint a dietetikus által
készített ajánlást is felhasználjuk az egészséges étkezés népszerűsítése érdekében.
c) Dietetikai szaktanácsadás/konzultáció, valamint csoportfoglalkozás biztosítása:
Az alkalmazott táplálkozástudományi szakember csoportfoglalkozást tart a bevont gyerekeknek, pedagógusoknak, valamint a közétkeztetésben dolgozóknak.
d) A köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, egészségkultúrájuk fejlesztése táplálkozástudományi
szakember szakmai irányításával, előadások, iskolai foglalkozások keretében.
2. Ivókút létrehozása, vagy egyéb ivóvízvételi hely (pl. ballon, szűrőberendezés) létrehozása és folyamatos biztosítása a projekt teljes időszaka alatt.
3. Szemléletformálás az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése érdekében:
a) Egészségnapokat és sportnapokat szervezünk, valamint, szemléletformáló programokat valósítunk meg: „Gyümölcsszüret”, „Aranyat érő méz”, „Zöldségnap”,
„Téli csemegék és teák”, „A tej élet, erő, egészség”, „Egészséges sport, sport egészségesen”, „Százszemű gabona és magocskák”, „Ki a szabadba!”, „Nyári egészségtábor”.
b) Ismeretterjesztő programokkal próbáljuk formálni tanulóink szemléletét: „A Dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-használat megelőzése”,
„Balesetmegelőzés”, „Személyi higiéné a kamaszkor tükrében, „Testsúly-, vérnyomás-, vércukorszint-mérés”, „Egészséges táplálkozás”, „Lelki egészségünk”,
„Mozogjunk rendszeresen!”, „Bőr-és szépségápolás”.
4. Mikepércs Község Önkormányzatával együttműködve a projekt keretében megvalósuló fejlesztések
Közvetlenül az iskolai étkezéshez szükséges eszközfejlesztés, az egészséges táplálkozás, illetve az étkezési kultúra fejlesztése érdekében:
a) az étkezéshez szükséges edények beszerzése
b) az étkezéshez kapcsolódó bútorzat vagy eszközök fejlesztése az étkezőben.
EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése
A Klebelsberg Központ konzorcium vezetésével megvalósuló projekt keretében iskolánk minden
pedagógusa személyi használatú notebookot vehetett át. A projekt célja a tanulás-tanítás pedagógiai
módszertanának megújítása: a digitális pedagógiai módszerek elterjesztése érdekében a pedagógusok módszertani tudásának célzott fejlesztése, korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása
a köznevelési intézmények számára. A tavalyi évben próbajelleggel elindított e-napló használata, a
2018/2019-es tanévben már kizárólagos dokumentumként működik iskolánkban, ennek érdekében
minden pedagógus elvégezte a Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer
(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz című, 30 órás továbbképzési programot. Már nemcsak pedagógusaink használhatják az e-naplót, hanem iskolánk tanulóinak
szülei is. Minden érintett hozzáférést kapott saját gyermeke adataihoz, így naprakészen értesülhet minden gyermekét érintő kérdésről a beírt jegyektől, a hiányzásoktól
kezdve egészen a hiányos felszereléseken át az el nem készített házi feladatig vagy épp a megérdemelt dicséretekig. Intézményünk 30 db tabletet is kapott,
melyet a diákok használhatnak. Kísérleti jelleggel Marinó Sándor informatika-biológia szakos pedagógus az 5. évfolyamon természetismeret órán a
tankönyvet és a munkafüzetet kiváltva, ezeket az eszközöket használja a tanulókkal. Rákeresnek kísérletekre, a tananyaghoz kapcsolódó tartalmakra. A
későbbiekben a dolgozatokat is ezen az eszközön fogják megoldani a diákok elektronikusan.
EFOP – 3.2.5-17-2017-00004 Pályaorientáció megerősítése
A projekt célja – melynek projektgazdája a Berettyóújfalui Tankerületi Központ – a pályaorientáció, intézményünkben kiemelten az informatikai kompetencia fejlesztése. Tanulóink a tanév
során Marinó Sándor informatika szakos pedagógus, rendszergazda irányításával szakköri
formában, az iskola informatika-termében fejleszthetik tudásukat az alábbi témakörökben:
szerzői jogok, hangszerkesztés, képszerkesztés, programozás. Irodalátogatásokra is sor kerül
majd programozással foglalkozó cégeknél. Ezáltal a programban részt vevő tanulók jó alapokat
kaphatnak a felnőttkori életpálya építéséhez, és a majdani sikeres munkaerőpiaci részvételhez.
EFOP-3.3.4-17-2017-00002 Mesés hagyományaink
Intézményünkben Ort-IKI Báb- és Utcaszínház az alsó tagozatos tanulóknak „Suli-bábszínház” címmel kulturális órákat tartott novemberben, mely során
megvalósult a projektgazda, a Debreceni Művelődési Központ pályázatának célja: a magyar népmesék által történő kompetenciafejlesztés.
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Moziélmény „burgonyaszedőknek”
Iskolánk felső tagozatos diákjai az „ott segítenek, ahol tudnak” jelmondattól vezérelve lelkesen tettek eleget Tímár Zoltán polgármester úr burgonyaszedésre invitáló felkérésének. A jó munka jutalmául mozilátogatást (mozijegy, popcorn és üdítő) kaptak
azok a gyerekek, akik még szeptemberben segítették a betakarítást Mikepércs község burgonyaföldjén.
Az ötödik és hatodik évfolyamos burgonyaszedő diákok október 10-e délutánján osztályfőnökeikkel a debreceni Apolló moziban
élvezték munkájuk gyümölcsét. A humorral gazdagon fűszerezett Johnny English című akcióvígjátékot nézték meg.
A nyolcadik osztályos burgonyaszedőink is „begyűjtötték” jutalmukat az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap, október 26-a délutánján a Cinema City-ben vetített izgalmas akciófilm megtekintésével.

Organica FX Szupermaraton
2018. október 28-án rajtolt először az Organica FX Szupermaraton Nagyvárad és Debrecen között. „A futás szeretete minden
határon átível” címmel rendezték meg ezt a nemzetközi sporteseményt, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az egészséges
életmódra és a közlekedésbiztonságra.
Iskolánk 30 felső tagozatos tanulója hangos szurkolással, tapssal fogadta az éppen érkező futót, futókat. Diákjaink Tímár
Zoltán polgármester úr támogatásaként pizzázással zárhatták a napot, s plusz jutalomként november 10-én a Chili caféban
bowlingozhattak.
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Őszi versenyeredményeink
A 2018/2019-es tanévben sem tétlenkedtek
tanulóink, sem pedig pedagógusaink. Számos megmérettetésen vettünk részt sikerrel.
Októberben több rajzpályázaton is kimagasló
eredményt értek el diákjaink. A Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal által meghirdetett, „Ez
leszek egyszer ” című rajzpályázat díjazottja, Tóth
Vivien iskolánk 3.a osztályos grafika tanszakos
hallgatója, az alsósok kategóriájában III. helyezést
ért el. Kiss Veronika 3.b és Pálfi Kitti 4.a osztályos
grafika tanszakos hallgatóink kategóriájukban a
III. helyezést érték el a Hajdúböszörményi Eötvös
József Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI által
meghirdetett „Az én családom” rajzpályázaton.

A szeptemberben Koltón megrendezett
Petőfi szavalóversenyen Kovács Dorottya, 8. osztályos tanulónk különdíjban részesült.
Novemberben sikerrel szerepeltek diákjaink a Lilla Téri Általános Iskola által meghirdetett megyei komplex tanulmányi versenyen is. Tar Gréta 4.a osztályos tanuló rajzával első, a népdalénekes csapat, Sárosi Petra, Nagy Mira és Kelemen Zsófia második
helyezést ért el.
Prózamondásban Kapdos Flóra 7.a osztályos tanuló első, Szilágyi Cintia 7.a osztályos tanuló második helyezett lett, Kelemen
Zsófia 5.b és Bánik Luca 8.a osztályos tanuló pedig különdíjban részesült.
Még ebben a hónapban „Közlekedő kisokosaink”, első osztályból Bene Balázs, második évfolyamból Beke Lilla Zsófia, harmadik
osztályból Makó Balázs és negyedik évfolyamból Bögös Bendegúz szerezte meg iskolánknak csapatban a III. helyezést a Gyermek Iskola Kupa területi döntőjének vetélkedőjén, melyet a Berettyóújfalui Területi Balesetmegelőzési Bizottság szervezett a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
Nemcsak tanulóinkra vagyunk büszkék a szép eredmények miatt, hanem azokra a pedagógusainkra is, akik nélkül ezek az eredmények nem születtek volna meg. Felkészítő tanáraink Kovács Szilvia Brigitta, Fekete Zsuzsa, Szabó Julianna, Szarvasné Joó
Anikó, Szil András voltak.

II. Berettyó Gyermek Szóló Néptáncverseny
Második alkalommal rendezte meg 2018. november 18-án a berettyóújfalui
Bajnóca Néptánc Egyesület a Berettyó Gyermek Szóló Néptáncversenyt. A vetélkedésen 4 korcsoportban, közel 80 produkciót láthatott a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ színháztermét teljesen megtöltő közönség, valamint a 3
tagú zsűri. Az ítészek bronz, ezüst, arany és kiemelt arany minősítéseket, valamint különdíjakat osztottak ki. A zsűri tagjai voltak:
•
Kácsor István – néptáncpedagógus, nívódíjas koreográfus, a Nyírség
Táncegyüttes egykori táncosa, utánpótláscsoportjainak vezetője;
•
Kácsor-Ignácz Gabriella – Örökös Aranygyöngyös Táncos, a Népművészet
Ifjú mestere, a Nyírség Táncegyüttes egykori táncosa, utánpótláscsoportjainak
vezetője;
•
Lisztes Éva – a Nadányi Zoltán Művelődési Ház igazgatója.
A versenyen részt vett iskolánk tanulója, Diós Eszter, aki intézményünk idén elballagott tanulójával, Besenyei Virággal párban nyírségi tirpák táncokból improvizált. A lányok a tavalyi eredményüket megismételve ismét KIEMELT ARANY
minősítést szereztek. Felkészítő tanáruk: Török Gergely, néptáncpedagógus. Az
eredményeikhez gratulálok!
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December havi programok
12. 06.
12. 07.
12. 11.
12. 20.
12. 21.

Mikulás napi tanár-diák sportdélutánt tartottunk a felső tagozatos tanulóknak
Mikulás „osztály bulit” rendeztek minden évfolyamon
Ovisuli/3. zajlott a leendő első osztályosoknak
Téli csemegék és teák, napközis projektnap megrendezése
Karácsonyi ünnepség, Csillagszóró karácsonyest

Január havi programok
01. 09.
01. 10.
01. 15.
01. 16.
01. 19.
01. 25.

Prevenciós előadás a 7. évfolyamos tanulóknak, az „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei járásban” projekt keretében
Alapműveleti matematika verseny 4-8. évfolyamos tanulóknak
Ovisuli/4. leendő első osztályosoknak 16.30-tól
Filmezés, filmkészítés a 7. évfolyamos tanulóknak, az „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei járásban” projekt keretében
Központi írásbeli a 8. évfolyamos tanulóknak
Az első félév vége, félévi osztályozó értekezlet
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ÉVFORDULÓ
Aranylakodalmát ünnepelte
a Varga házaspár
A házaspárok életében minden évben
van egy dátum, mely emlékezteti őket
arra a napra, a nagy napra, amikor
Isten szent színe előtt örök hűséget
fogadtak egymásnak. Az elmúlt
években szinte hagyománnyá vált
településünkön, hogy Tímár Zoltán
polgármester felkeresi és egy csokor
virággal, valamint ajándékkosárral
köszönti mindazokat a házaspárokat, akik több évtizedes házastársi
kapcsolatuk kerek évfordulóját az
adott évben ünneplik. 50 esztendővel
ezelőtt mondta ki a boldogító igent
Diószegi Katalin és Varga István.
“A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, Egyetlen titka: adni, mindig csak adni. Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet és sok–
sok önzetlen, tiszta szeretetet.” Ezzel a Goethe idézettel köszöntötte az aranylakodalmát ünneplő házaspárt Tímár Zoltán polgármester. E jeles napon Kati néninek és Pista bácsinak is biztosan eszébe jutott a hajdani fogadalom, a fess vőlegény, a fiatal
ara. Egymás szemében látják a leélt éveket, a sok örömet és bánatot. Ennyi év után már elég egy pillantás is, hogy megértsék
egymást. Beszélgettünk velük gyerekkorukról, megismerkedésük történetéről és a családalapításról is.
Mindketten nagycsaládban nőttek fel és már egészen fiatalon belecsöppentek a munka világába. Nehéz idők voltak, sokat
dolgoztak, de boldogan telt a gyermekkoruk. Sokat jártak szórakozni is, éppen egy bálban találkoztak először és pár hónapos
ismeretség után 1968. október 19-én össze is kötötték életüket. Házasságukból két lány született, Katalin és Csilla. A házaspár
elmondása szerint a családi összejövetelek, névnapok, születésnapok, karácsonyok nagyon jó hangulatban teltek, ilyenkor
több mint 40-en is összegyűltek, ők pedig igyekeztek minden vendégnek megfelelni. Kati néninek köszönhetően minden volt
az asztalon, mi szem-szájnak ingere. Pista bácsi pedig harmonikájával szórakoztatta a vendégeket.
A szorgos, dolgos munkával töltött hétköznapok gyorsan peregtek le egymás után. Kati néni kezdetben egy tejcsarnokban,
majd a BHG-ben dolgozott, végül 56 évesen ment nyugdíjba egy húsipari cégtől. Pista bácsi is több helyen dolgozott. Kezdetben a Poligonnál vállalt munkát, de sajnos egészségügyi problémái miatt abba kellett hagynia. Miután felépült, feleségével egy
munkahelyen, egy húsipari cégnél dolgozott. A házaspár női és férfi tagja is szerette azt, amit csinált, szerette a munkahelyét,
ahol megbecsülték őket és elismerték munkájukat.
Az eltelt évtizedek alatt két lányuk mára már felcseperedett, élik a saját életüket, és már 5 unokával is megajándékozták a
nagyszülőket. Hiába kerültek el otthonról és hiába élnek az unokák is Angliában, mondhatni napi kapcsolatban van velük a
házaspár az Önkormányzattól kapott ajándék laptopnak köszönhetően. A legnépszerűbb közösségi oldalon láthatják egymást
és beszélgethetnek is.
A házaspár boldogan tölti nyugdíjas éveit. Pista bácsi ellátja a ház körüli teendőket, eltartja az állatokat, gondozgatja
szőlőültetvényét. Kati néni pedig a konyhában sürög-forog, hogy férjének, gyermekeinek és unokáinak sok-sok finom étellel
és süteménnyel kedveskedjen a nagyobb összejövetelek során.
50 éves házassági évforduló. Ez az ünnep a hűség, a kitartás és a szeretet hordozója. Az a nap, melyről sokan álmodozunk és
szeretnénk megélni. Sajnos egyre kevesebb van belőle. De vajon milyen volt ez az eltelt fél évszázad a Varga házaspárnak?
“Ha összegezni kellene ezt az 50 évet, én megmondom milyen. Látja itt ezt az 5 szál rózsát? Ilyen vegyes. Kisebb-nagyobb,
jobb-rosszabb, de végül is bármilyen rossz volt, soha nem tudtunk a problémák után arra gondolni, hogy elváljunk. Sokszor
mondták a gyerekek is, hogy ne veszekedjünk, de én tudtam, hogy utána úgyis kibékülünk. Ha a gyerekekért menni vagy
tenni kell, bármikor a segítségükre sietünk. Egyet tanuljon meg mindenki: Ha az életben tényleg boldogok akartok lenni, sok
mindent el kell viselni és nézni a másiknak.”-mondta Kati néni.
Bár az élet megpróbáltatások elé állít minket, és rengeteg örömmel és boldogsággal ajándékoz meg bennünket, mégis mindehhez elengedhetetlen egy igaz társ, akire számíthatunk, akivel megoszthatjuk örömünket, bánatunkat, akivel átélhetjük a
boldog pillanatokat, és aki mellett kitartunk egészségben, betegségben, szeretetben, boldogságban egyaránt. Az ilyen emberi
kapcsolat példaértékű, és mennyire jó látni, hogy két ember 50 év eltelte után is ugyanúgy szereti egymást.
Kívánunk Nekik még nagyon hosszú, boldogságban, egészségben, szeretetben együtt eltöltött életet!
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Dienes Zoltán

SPORT
Mikepércs XIV. nyílt egyéni amatőr sakkversenye és
IX. csapatverseny a Tekeres Vándorkupáért
November 17-én a Wass Albert Kultúrházban tizennegyedik alkalommal
került sor hagyományos sakkversenyünkre. Az idén 15 hazai és 2 határon
túli (Bihor megye) településről 49 versenyző mérte össze sakktudását. A
lebonyolítás a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 9 fordulós svájci
rendszerű formában zajlott egyéni és csapat értékeléssel. Az idén is indítottunk 14 éven aluliak részére gyerekcsoportot. Az ünnepélyes megnyitót
követően 24 táblán elkezdődtek a küzdelmek az értékes díjakért és a vándorkupáért. A verseny félidejében egy finom ebéd várta a résztvevőket,
majd délután folytatódott a játék. Az idei versenyt a helyi Önkormányzat
és a Tekeres Hagyományőrző és Kulturális Egyesület támogatta.
Helyezettek és különdíjasok (A díjakat Kiss Sándorné alpolgármester adta át):
Egyéni verseny:
Felnőttek:
1. Kiss László (Debrecen) 		
8 pont
		
2. Vass László (Berettyóújfalu)		
7,5 pont
		
3. Varga József (Nyíracsád)		
6,5 pont
Ifjúságiak:
		
		

1. Kovács Gergely (Debrecen)		
2. Juhász Kristóf (Debrecen)
3. Pósán Máté (Nyíracsád)

Gyerekek:
		
		

1. Semjéni Gyula (Biharkeresztes)
2. Szabó Péter (Biharkeresztes) 		
3. Mertin János (Nyíradony)
		

4 pont
3,5 pont
3,5 pont
8 pont
7 pont
5 pont

A Tekeres Vándorkupa csapatverseny helyezettjei (13 csapat):
1.
Debreceni Sakkbarátok Klubja		
18,5 pont
2.
Derecske		
18 pont
3.
Nagyrábé				17,5 pont
A mikepércsi csapat (Tőzsér Dénes, Solti Attila, Cseke Lajos) 10. helyezést
ért el.
Különdíjak:
A legeredményesebb helyi versenyző: Tőzsér Dénes (Mikepércs)
A legeredményesebb női versenyző: Mile Kálmánné (Debrecen)
A legeredményesebb ifjúsági lányversenyző: Csorba Orsolya (Biharkeresztes)
A legeredményesebb helyi ifjúsági versenyző: Szabó László (Mikepércs)
A legfiatalabb versenyző: Szabó László (Mikepércs)
A legidősebb versenyző: Baranyai Antal (Nádudvar)
					

Szilágyi Tibor versenyvezető
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KULTÚRA

Őszköszöntő Családi Délután
Október 4-e az Állatok Világnapja. Üzenete, hogy éljünk harmóniában a minket körülvevő élőlényekkel és a természettel.
Ilyenkor érdemes ellátogatni a közeli állatkertekbe, vadasparkokba, hogy feltöltődjünk azokkal az élményekkel, amelyeket
csak az állatok adhatnak nekünk. Településünkön is e jeles nap köré szerveződik minden év októberében az Őszköszöntő
Családi délután néven megtartott rendezvény, melyen ezúttal is színes programkavalkád várt a mikepércsi családokra, kicsikre
és nagyokra egyaránt. Az udvaron felállított népi játékokat szinte minden gyermek kipróbálta, volt itt kézműves foglalkozás,
pónilovaglás, ugrálóvár is, de sokan gyűltek össze Lufihajtogató Peti Bohóc előtt is, aki az Állatok Világnapja alkalmából egy
kis állatkával ajándékozta meg az apróságokat. Nem mindennapi élmény volt a gyerekeknek az sem, hogy ragadozó madarat tarthattak a karjukon. A Villám névre hallgató szalagos álölyvet és a Lidérc nevű amerikai uhut, Kiss Balázs, a Magyar
Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság elnöke hozta el a családi délutánra. Számos iskolában, rendezvényen jártak már országszerte szemléletformáló, interaktív előadásokat tartani. Tavaly több mint 140 iskolai ismeretterjesztő előadást
tartottak és az a tapasztalatuk, hogy a gyerekeknek felejthetetlen élmény, ha testközelből láthatják ezeket az állatokat. Mikepércsen is nagy sikert arattak a gyerekek körében a madarak, amelyek különböző mutatványokra is képesek voltak. Az
Észak-Amerikában őshonos, tenyészetből származó madarakat fel is lehetett venni kézre, sőt meg is simogathatták őket a
gyerekek. A ragadozó madár bemutató után a Tihanyi Vándorszínpad Mese Mátyás Királyról című előadását tekinthették
meg a családok. Nagy volt az érdeklődés, szinte teljesen megtelt a Kultúrház.
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A Mikepércsi Őszidő Nyugdíjas Egyesület vidám névnapi rendezvénnyel zárta a 2018-as évet
Rendezvényünkön az egyesület elnökeként köszöntöttem a meghívott vendégeket, polgármester urat, alpolgármester
asszonyt, korábbi klubvezetőnket és vállalkozó támogatónkat. Megköszöntem az Önkormányzat egész éves anyagi támogatását, amely nagyban járult hozzá a rendezvényeink sikeréhez, méltattam egyéni támogatóinkat is. Kölcsönösen
jó kapcsolatra törekszünk az Önkormányzattal, hiszen az anyagi támogatást megköszönve a munkánkat ajánlottuk fel,
amit az Önkormányzat több alkalommal is szivesen fogadott. Köszönet mindenkinek, aki valamilyen formában segíti
működésünket. Nemes célt támogatnak, hiszen az a szépkorú, aki nem zárkózik be a négy fal közé, az a társadalom és a
család számára kevésbé vagy egyáltalán nem teher. Megköszöntem a tagoknak a bizalmat, a közös munkát, amit a közösség érdekében tettek. Büszkén mondhatjuk, a legjobban működő klubok közzé tartozunk. Talán még ennél is fontosabb,
hogy olyan közösségé formálódtunk, ahol jól érezhetjük magunkat.
A rendezvény nem csak a névnapi vidámságról szólt, hiszen számot kellett adni az egyesület éves munkájáról is, amit egy
beszámoló segítségével tettem meg.
Az egyesület 2018-ban is az alapszabályban rögzített céloknak megfelelően végezte a munkáját. Mozgalmas évet hagytunk magunk mögött. Nagyon sok baráti klub, önkormányzat, intézmény meghívásának tettünk eleget, fellépéseinkkel
színesítettük a rendezvényeket. Az év során a vezetőség mindig demokratikusan, a tagok véleményét figyelembe véve
hozta meg döntéseit. Ebben az évben is rengeteg helyre hívtak bennünket, ahová mindig örömmel mentünk és fellépésünkkel minden esetben nagy sikert arattunk, miközben mi magunk is jól éreztük magunkat. Kirándultunk, ünnepségeken vettünk részt, saját rendezvényt szerveztünk. Felsorolni is sok lenne hol töltöttünk közös napokat, órákat az
egyesület tagjaival és a vendéglátóinkkal, vagy éppen a vendégeinkkel.
A legutóbbi hónapokban sem tétlenkedtünk, hiszen október 1-jén az Idősek Világnapját közös főzéssel ünnepeltük.
10-én, Derecskén a Bor és Summás Dal Fesztiválon szintén színpadra álltunk. 13-án a Sárándi klub 45. évfordulóját ünnepeltük, aznap Kabára is meghívásunk volt. 20-án a Nyírábrányi Idősek Otthonába látogattunk el, nagy örömet szerezve
a lakóknak. 23-án az 56-os hősökről emlékeztünk a Vass Albert Kultúrházban az Önkormányzat rendezvényén. November 10-én zajlott az elmaradhatatlan slágerfesztivál Sárándon. 24-én a Derecskei klub ünnepelte 50. évfordulóját, ahol
szólóénekekkel léptünk fel. Az év vége közeledtével pedig a karácsonyra készülünk.
Bárhol megjelentünk ebben az évben, igazi baráti közösség fogadott bennünket.
2018-ban is mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött.
A tagok nevében köszönetet mondok mindenkinek, aki bármilyen formában segítette tevékenységünket!
Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok Mindenkinek!
													 Budai Imre
									
Mikepércsi Őszidő Nyugdíjas Egyesület elnöke
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KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖNYVTÁR
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: hétfőnként 9.00-11.00 óráig
Hímzőkör: szerdánként 14.00-16.00 óráig
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként 17.00 órától
Falugazdász fogadóóra: minden csütörtökön 9.00-16.00 óráig.

A Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár (4271 Mikepércs, Óvoda u. 4 sz.)
Tel.: +36/20-246-0968; e-mail: konyvtar@mikepercs.hu
Honlap: www.mikepercs.hu/hu/konyvtar

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, ebédidő: 12.00-12.30
November 6-16. között a Méliusz Juhász Péter Könyvtár jóvoltából, Mikepércsre is eljutott a reformáció 501. emlékéve
alkalmából rendezett Méliusz Juhász Péter Emlékkiállítás. Köszönet érte a Könyvtár vezetőségének és a Hálózatszervezési
osztály munkatársainak.
2018.11.19-én és 20-án Könyvtárunkban drámaelőadás-sorozatot tartott az Ort-Iki Báb– és Utcaszínház. A színház 1989
óta működik. Alapítói akkor Debrecenben élő, az ország más tájairól odaköltözött fiatalok, akik más bábszínházakban,
színjátszó csoportokban szereztek tapasztalatot. A színház tagjai maguk írják és rendezik darabjaikat, készítik bábjaikat,
eszközeiket, szervezik előadásaikat. Fontosnak tartják, hogy az előadások függetlenek olyan technikai eszközöktől, mint a
világítás, a hangosítás. A játszók és nézők tere között általában nincs éles határ, a drámai helyzet megoldásában gyakran kap
szerepet a közönség. Az utcai és vásári báb–, illetve színjátszás hagyományait követik, témáikat többnyire a népi középkori
drámai örökségből merítik. Előadásaik bizonyítják, hogy akár a legkisebbek számára is érthetőek, követhetőek a több száz
éve megfogalmazott szövegek, szófordulatok és morális tartalmak.
A mai dramatikus nap alkalmával Benedek Elek: Kökény Matyi című mesejátékát adták elő, a gyerekeket is bevonva,
nagyszerű hangulatot teremtve, vidám, örömteli perceket szerezve.

Az „Olvasni jó!” Országos levelezős olvasási pályázat 2018/2019-es tanév I. fordulójának megoldó-lapjait 2019.01.14-ig, a
pótjelentkezőknek 2019.01.19-ig kell beadniuk a könyvtárba. Minden kedves résztvevőnek kellemes kikapcsolódást, jó munkát kívánunk!
Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben, eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!
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VÁLLALKOZÁSOK
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 tevékenységét. A jövőben ezért lehetőséget biztosítunk a rövid, fotóval illusztrált
bemutatkozásra. A vállalkozók, vállalkozások kiválasztása 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 lapszámunkban Demeter Beáta egyéni vállalkozó, a Párnaán létrehozója mutatkozik be.

Párnaán
A mikepércsi Demeter Beáta a kezdetektől építette egyéni vállakozását a saját
kezűleg tervezett és készített, különleges, 3 az 1-ben háromszögpárnára.
A párna megalkotásának gondolata 2010-re tehető, ekkor kezdtem el keresni
valami megoldást arra a problémára, hogy az ágyban, tv nézéskor folyamatosan
gyűrögetni kellett a fejem alatt a párnát, amit nagyon kényelmetlennek találtam.
A háromszögpárna „prototípusát” 2010-ben kézzel varrogattam, kb. fél éven
keresztül, mire nagy vonalakban megmutatkozott, hogy mekkorának kell lennie,
mire kell figyelni a formatartás érdekében. Az első, varrógéppel készült párnákat
ismerős varrónő állította össze, az idő előre haladtával elhatároztam, megtanulom
magam megvarrni.
2016. januárban saját vállalkozást alapítva, azóta is a PÁRNAÁN nevű vállalkozás
üzemeltetőjeként tevékenykedem, és saját tervezésű funkcionális és formapárnák
készítésével foglalkozom, a legnagyobb szeretettel – kiemelten törekedve arra,
hogy minden korosztály és érdeklődési kör igényeihez alkalmazkodjak. Különleges
munkáim közé tartoznak a fotómásolás és a szeretett gyermekrajzok díszpárna formájában történő megörökítése.
A háromszögpárna is – minőségében – folyamatosan fejlődött, A hosszúsága általában 70 és 90 cm között változik, megrendeléstől függően. 2017. novemberében
- a számos elégedett Vásárlómon kívül – abban a megtiszteltetésben volt részem,
hogy az elismerés hivatalos formájaként Szentendrén, a Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Kft. szakértő Zsűrije a termékemet „Szerzői jogvédelem alá
eső, nem ipari gyártástechnológiával készült, igényesen kivitelezett iparművészeti
kézműves alkotásnak” minősítette, és ezen dátumtól zsűrizett, sorszámozott párna
tulajdonosaivá válnak a Megrendelőim.
A használati tapasztalatunk és vásárlói visszajelzések igazolták, hogy egyéb
alapfunkciói mellett akár gyógy/megelőző párnaként is funkcionálhat,
mert - pusztán a fizika törvényeit kihasználva - csökkentheti, illetve segíthet
megelőzni a reflux, éjszakai gyomorsav-visszaáramlás kellemetlen panaszait.
Azt kihangsúlyoznám, hogy nem bevizsgált gyógypárna és nem is akként
árusítom, ez csak, mint mellékes, de igen hasznos, lehetséges hatása lehet a
használatának, amit szintén szerettem volna ismertetni.
További funkcióiról információt a következő oldalon találhatnak az érdeklődők:
www.facebook.com/parnaan1/
e-mail: parnaan.uzlet@gmail.com
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KERES-KÍNÁL
Termelői méz kapható
Tájékoztatjuk a tisztelt vásárlókat, hogy
2018. 06. 01-től prémium minőségű
hársméz kapható! Már 1 kg méz vásárlás
esetén, Mikepércs területén ingyenesen
házhoz szállítunk. Hívjon bizalommal!
AKCIÓ! Készüljön a télre időben!
3 kg akácméz 6000 Ft, 2 kg vegyes virágméz/ 2.500 Ft
Újdonságaink:
Repceméz 1.500 Ft/kg
(gyomorsav túltengés enyhítésére)
Galagonyaméz 1.200 Ft/0.5 kg (szív- és
érrendszer erősítő mézkülönlegesség)
Akácméz: 2400 Ft/1 kg, 1400 Ft/0.5 kg
Propoliszos akácméz: 2400 Ft/0.5 kg
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!
Vízszerelést, javítást, karbantartást, illetve kerti tó építését, gondozását vállalom! 30/857-2595
Hűtőkamra gépi berendezése eladó
Érd.: 30/239-4900
Barna plüss mackó 90 cm magas, ülve
60 cm nagyon szép, újszerű állapotban
eladó. Ár: 10 000 Ft Érd.: 30/994-1334

KIRAKODÓ VÁSÁR
December 4-től 21-ig a Jókai u. 30.
(Gerendás kocsmától a második ház)
kirakodó vásár lesz.
Használt, de jó állapotban lévő ruhák,
cipők, papucsok, csizmák, függönyök,
ágyneműk, háztartási kiegészítők,
parfümök, karácsonyi díszek, égők,
futófények, ajándéktárgyak vására lesz.
Egyes ruhadarabok 100 Ft/db áron
lesznek kaphatók. Szombat és vasárnap
ZÁRVA. Vásárolni lehet 9-15-ig Érd.:
52/477-315 a reggeli órákban.
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Kőműves-, ács- és burkoló munkát vállalok. Érd.: 30/239-4900
Karácsonyi vásár használt ruha
boltomban. Női, férfi, gyerek ruhák,
cipők, gyerekjátékok, gyermekágy, 3
db szgk.-ba való gyerekülés, francia
ágy és még sok más folyamatosan, akciós áron eladó! Ugyanitt Békéscsabai
Bón cserép, kb. 1200 db 40 ft/db. Szalagcserép kb. 600 db. 30ft./db.
Cím: Mikepércs, Dózsa György u. 3.
Tel.: 52/398-193
Nyitva: H-P 8-16-ig, SZ. 8-12-ig.
Várom kedves vásárlóim!

Különlegességeink:
Akácméz Gyömbérrel: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Fokhagymával: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Fahéjjal: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Csipkebogyóval: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Dióval: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Kávéval: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Chilivel: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Borsmentával: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Levendulával: 1000 Ft/0,25 kg
Akácméz Citromfűvel: 1000 Ft/0,25 kg
Tóth Méhészet
Mikepércs, Orosz István utca 9.
Tel.: 06-70/450-79-46
06-30/329-75-27

Érd.:

TENGERIMORZSOLÓ, villanymotorral hajtott eladó. Ár: 25 000 Ft.
Érd.: 30/239-4900

Gyönyörű serleg kocsányú fikusz szobanövény, 190 cm magas, szép, egészséges, dús oldalágakkal eladó. Ár: 20 000
Ft. Érd.: 30/994-1334

Bodóházán, a Huba vezér erdő felöli
végén 1700 nm-es terület eladó. Vezetékes víz bekötve. Érd.: 30/239-4900

Tűzhely (folytonégő)
30/239-4900

eladó

Mikepércs, Petőfi u. 72. alatti ingatlanom (családi ház + 45 nm szuterénlakás + 2 aknás ipari garázs + különálló
üzlethelyiség) eladó vagy kiadó. Érd.:
70/778-6917
Érterápiás készülékkel kezelést vállalok. Érd.:06-30-329-7527
Megnyitottuk a Zaza sütemény boltot
(Mikepércs, Petőfi utca 67/a, a posta mellett). Minden nap reggel 9 órától várjuk
szeretettel minden kedves vásárlónkat.
Rendezvényekre, különböző eseményekre rendelést felveszünk, legyen az
torta, sós vagy édes sütemény.

KERES-KÍNÁL

Energiatanúsítvány készítése tapasztalt
helyi szakembertől rövid határidőre,
olcsón. Tel.: 30/ 429- 9064

Hűtőgépek javítása-adása-vétele garanciával, 12 hónapra. Használt hűtők
eladása garanciával.
Érdeklődni: Fene Imre 52/ 398-405, 20/
964-8222
Bodóházán, a Huba vezér út közepén
1700 nm-es terület (építésre alkalmas)
eladó. Vezetékes víz bekötve. Érd.:
30/239-4900

Háztartási és ipari varrógépek javítása
garanciával. Hiba megállapítás, árajánlat ingyenes! Szervizelt táskavarrógépek folyamatosan kaphatók. Ollók
élezését vállalom. Érdeklődni: Dandé
István, Mikepércs, Dózsa György utca
18., 06-52/387-384 vagy 06-20/9292710

Bodóházán, a Huba vezér út elején 110
nm-es családi ház (3 szobás), 70%os készültségi állapotban eladó. Érd.:
30/239-4900

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet meglévő és leendő ügyfeleink részére!

Hirdetés: A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését: féloldal terjedelemben: 10.000 Ft, negyedoldal terjedelemben: 5.000
Ft, apróhirdetés karakterszámtól függően: 400-500 Ft, apróhirdetés keretes: 400-500 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.
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
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Olvasó-szerkesztő: Molnár Kinga . Fotó: Zahorján Mária . Nyomdai munkák: Dela Kft., Debrecen
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BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN
MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!
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