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KÖSZÖNTŐ
Véget ért a pihenés, beköszöntött az ősz, a gyerekek 
újra elkezdték az óvodát, iskolát, szokjuk a dolgos 
hétköznapokat. A Mikepércsi Tükör szerkesztősége 
is visszatért a szokásos nyári szabadságáról, és 
elkészítette a nyarat idéző, de az őszi hónapokban 
elvégzett munkát, az előttünk álló kihívásokat is 
ismertető új lapszámát.

Képes beszámolót láthatnak az idei Nyári Fesz-
tivál legszebb pillanataiból, olvashatnak az egyre 
növekvő támogatói körről, akik hozzájárultak a 
rendezvények sikeréhez. Felidéztük a gyerekeknek 
– az Önkormányzat által – szervezett programok, 
táborok sokszínűségét, bepillanthatnak intézmé-
nyeink fontos eseményeibe. Újra lesz fotó pályázat, 
és keressük Mikepércs hangját. Beszámolunk 
a klub sikerekről, a civiljeink által szervezett 
eseményekről, valamint tájékoztatunk a várható 
programokról, rendezvényekről. Kivételesen két 
vállalkozást is bemutatunk, ezzel segítve őket és a 
település Polgárait az egymásra találásban.

Az Önkormányzati Hírek között a lakossági és ön-
kormányzati összefogásból megvalósult fejlesztések 
bemutatásán van a hangsúly, de szót ejtünk a diáko-
kat segítő támogatási formákról, egy kereszteződés 
biztonságosabbá tételéről, felhívjuk a figyelmet a 
temető rendjére, továbbá tájékoztatást nyújtunk a 
saját forrásból megvalósult fejlesztésekről is.

Már szervezés alatt van a megemlékezés az 56-os 
forradalomra, amely azért is rendhagyó lesz, mi-
vel az ünnepi megemlékezést követően katonai 
tiszteletadással egybekötött koszorúzást tartunk a 
Templomkertben.

Várunk tehát mindenkit, hogy együtt emlékez-
zünk 1956 őszére 2018. Október 23-án, 10 órától 
a Wass Albert Kultúrházba. Az ünnepi műsorban 
közreműködik Szőke Zoltán, színművész, Czető 
Zsanett és Kohautek Csaba, énekművészek, a Mike-
pércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 8. osztályos tanulói. A koszorúzás-
nál közreműködik a Bazsarózsa Népdalkör.

       Tímár Zoltán
                                                                                   polgármester
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Beruházások az ivóvíz és szennyvízcsatorna 
hálózaton

Mint ahogyan azt már tapasztalhatták az elmúlt év végén a 
Sugár utca 33. és 37. szám között, több helyen megsüllyedt, il-
letve beszakadt az aszfaltburkolat. A balesetveszély azonnali el-
hárítása érdekében ezeket a süllyedéseket zúzottkővel töltötték 
fel kollégáink. A meghibásodások okainak feltárása érdekében 
azonnal felkértük a szennyvízcsatorna hálózatunkat üzemeltető 
Debreceni Vízmű Zrt.-t a felszín alatt haladó csővezetékek ka-
merával történő vizsgálatára.  A vizsgálat sajnos alátámasztotta 
a feltevésünket, miszerint a szóban forgó szakaszon a csatorna 
gerincvezeték több helyen meghibásodott és a beáramló talajvíz 
kimosta az altalajt.

A csatorna szakasz javítására a legkedvezőbb árajánlatot a DEVIZÉP Kft. adta, amely így a Debreceni Vízmű Zrt-vel 
együttműködve júniusban megkezdhette a javítási munkát. A munkáról és az ezzel járó forgalomkorlátozásokról a facebook 
oldalunkon többször is tájékoztatást adtunk. A javítás augusztus elejére készült el. 

Az ivóvíz szolgáltatás színvonalának fejlesztéseként jövőre szeretnénk beszerezni egy olyan szünetmentes áramforrást 
(aggregátort), amely reményeink szerint kiküszöböli majd az áramszolgáltatási szünetekben tapasztalható víznyomás 
csökkenést, vízhiányt. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére évente elkészítendő Gördülő Fejlesztési Tervünkben a szünet-
mentes áramforrás beszerzésén túl előirányoztuk a Turul és Nánássy József utcákon a szennyvíz gerincvezetékek meghosszab-
bítását is, így a csatorna-beruházásból kimaradt néhány ingatlan is teljesen közművesítve lesz.
                          

Aszfaltozási technológiával történő útalap megerősítések az új településrészen

Önkormányzatunk hosszú ideje kereste a megoldást az új településrészek utcáinak aszfalttal történő megerősítésére. Nagy 
örömünkre szolgált az az összefogás a Teleki Pál, a Tóth Árpád és az Iskolakert utcában, amelynek eredményeként négy méter 
széles aszfalt technológiás útalap megerősítés történhetett ezekben az utcákban. Önkormányzatunk továbbra is nyitva tartja a 
lehetőséget, így azokban az utcákban, ahol a tulajdonosok vállalják az 50%-os önerő megfizetését, négy méter széles aszfaltozás 
valósulhat meg. Ezt a programunkat a jövő évben is szeretnénk folytatni, amennyiben a szilárd burkolatra váró utcákban élők 
részéről igény mutatkozik rá.
                        Karácsony Antal alpolgármester
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Új forgalmi rend a Szabadság-Varjas-
Kiss Endre utcák csomópontjában

Önkormányzatunk hosszú ideje kereste a megoldást a 
Szabadság-Varjas-Kiss Endre utcák forgalmas csomó-
pontjának biztonságosabbá tételére, mivel ebben a 
csomópontban már több baleset is történt. A Kiss Endre 
utca aszfaltburkolatának felújításával együtt végre sor 
került a csomópont megújítására. 
A megvalósult burkolat-felújítás során új forgalmi rend is 
életbe lépett a csomópontban. A csomópont főiránya, amely 
elsőbbséget élvez, a „Varjas utca-Szabadság utca temető felőli 
része” útvonal lett, amelybe alárendelt irányokból „STOP 
Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblákkal szabályozva lehet be-

hajtani. Ezt a változtatást a forgalomnagyság és az a szándék indokolta, hogy a csomóponton a személygépjárművek ne tudjanak lendületből, 
egy ütemben áthaladni, hanem megállva és körültekintően tegyék azt.
A figyelmetlenül, egy ütemben történő áthaladást hivatott megakadályozni az a beton „rázóburkolat” is, amely a csomópont 
Kiss Endre utcai ágához épült, valamint a közeljövőben a STOP feliratok és a felezővonalak is felfestésre kerülnek.
Az áthaladási elsőbbségi viszonyokat a mellékelt ábrán jelöltük. A zöld szín jelzi az elsőbbséget élvező irányváltoztatásokat, a 
piros szín az alárendelt irányokat.
A biztonságos közlekedés megvalósítása és a balesetek elkerülése érdekében kérjük a megváltozott forgalmi rend betartását a 
közlekedőktől!
Valamint nyomatékkal kérjük a kereszteződésben ingatlannal rendelkezőket, hogy ne parkoljanak úgy, hogy azzal akadályozzák 
a kereszteződés beláthatóságát.
                                                                                                                                                                                           Karácsony Antal alpolgármester
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Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat 2018

Mikepércs Község Önkormányzata ebben 
az évben is csatlakozott a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Az 
Önkormányzat 2018. október 1-én kiírta a 
pályázatot, a pályázati kiírás megtalálható az 
önkormányzat honlapján, a www.mikepercs.
hu internetes oldalon.

Bursa Hungarica ösztöndíjra pályázhatnak:
A) azok a Mikepércsen lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 

hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018. szeptemberében 
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának fel-
tétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. („A” tipusú 
pályázat)

B) azok a Mikepércsen lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű  (a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érett-
ségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nap-
pali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. („B” típusú 
pályázat)  A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019/2020. tanévben 
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben tényleges megkezdik.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
•	 a	Magyar	Honvédség	és	a	rendvédelmi	feladatokat	ellátó	szervek	hivatásos	és	szerződéses	állományú	hallgatója,
•	 doktori	(PhD)	képzésben	vesz	részt,
•	 kizárólag	külföldi	intézménnyel	áll	hallgatói	jogviszonyban.

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

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők 
a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az 
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek újat. A regisztrációt, illetve a belépést követően lehetséges a pályázati űrlap 
kitöltése. A kitöltött űrlapot véglegesítve, kinyomtatva, aláírva mellékleteivel együtt a Mikepércsi Polgármesteri 
Hivatalhoz kell benyújtani. 
Benyújtandó mellékletek: a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. 
tanév első félévéről, igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők  egy főre jutó havi nettó jövedelméről, 
a szociális rászorultságot igazoló egyéb iratok.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2018. november 6. 

Az ösztöndíj folyósításának időtartama:
„A” típusú pályázat esetén a 2018/2019. tanév második féléve és a 2019/2020. tanév első féléve, összesen 10 hónap.
„B” típusú pályázat esetén  a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. és a 2021/2022. tanév, összesen 3 x 10 hónap

Várjuk minden rászoruló diák jelentkezését!  
                               Vida Gáborné aljegyző
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Önkormányzati Tanulmányi Támogatás 2018
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2018. évben is az Önkormányzat által biztosított tanulmányi támogatás 
illeti meg az általános iskolában, a középiskolában és a felsőfokú oktatási intézményekben tanulókat az 
alábbi feltételek fennállása esetén: 

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

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

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

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

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

A támogatási igényt a „Kérelem Mikepércs Község Polgármesteréhez tanulmányi támogatás megállapí-
tására” formanyomtatvány kitöltésével, a hozzá kapcsolódó igazolások csatolásával kell benyújtani Mike-
pércs Polgármesteréhez címezve legkésőbb 2018. november 30-ig. 

Várjuk minden rászoruló diák kérelmét! Jelentkezzetek minél többen! 
            Tímár Zoltán polgármester
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Pedagógusokat, tanulókat díjaztunk

Az Önkormányzat 2017. év tavaszán hozta létre a tanulmányi munka terén kimagasló eredményt  vagy versenyeredményt 
elért tanulók támogatására, a pedagógusok munkájának elismerése, a minőségi tanulásra és a minőségi tanításra való ösztön-
zés céljából a Nyilas Misi Tehetséggondozó  Programot.

A program elemei közé tartoznak többek között a Szakács Andor díj, a Pro Magister díj, a tanulmányi támogatás, az Erzsébet-táborban 
való részvétel támogatása, valamint a jutalomtábor.

A Szakács Andor díjat a tantestület javaslata alapján a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola azon tanulói részére adományozza 
Mikepércs polgármestere, akik szorgalmuk és kötelességtudatuk eredményeképpen a legnagyobb fejlődést érték el a tanulmányi 
eredményükben egy tanév alatt.

A 2017/2018-as tanév végén Szakács Andor díjban Beke Enikő 8.a, Danisovszky Ákos 6.a, Kovács Dorottya 7.a, Tengyel Dániel 
8.b osztályos tanulók részesültek.  

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és a Mikepércsi Csodavár Óvoda azon pedagógusai részére, akik az adott évben a 
gyermekek iránti maximális odaadással és elkötelezettséggel, emberséggel, a szakma iránti alázattal és tisztelettel, kimagasló szakmai 
színvonalon végezték a munkájukat, a tantestület, illetve a nevelőtestület javaslata alapján Mikepércs polgármestere Pro Magister 
díjat adományoz.
A 2017/2018-as tanév végén Pólyáné Karácsony Ágnes óvodapedagógus, Ivánka Tóth Éva és Szima Gáborné pedagógusok 
részesültek  Pro Magister díjban.

A díjazottaknak gratulálunk!
               Tímár Zoltán polgármester

34 fő vett részt a nyári diákmunkában

Az Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan, idén nyáron is biztosított diákmunka lehetőséget a dolgozni vágyó 16-25 
éves korú mikepércsi diákoknak. A program 2.800.000 forintból valósult meg állami és önkormányzati forrásból, amely 34 
diák részére nyújtott munkalehetőséget 2018. július 16. és augusztus 15. között. A diákok többek között az Önkormányzat 
által szervezett nyári táboroztatásban, kulturális programok szervezésében, különböző adminisztrációs és állagmegóvási 
munkálatokban működtek közre. 
Reményeink szerint a diákmunka mellett elegendő idő maradt a pihenésre is. 
A diákok munkáját hálásan köszönjük! 
                 Vida Gáborné aljegyző
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Egy emberként vett részt mindenki a közös önkormányzati burgonya szedésen

Az Önkormányzat által termelt burgonya elsősorban a közétkeztetésben kerül felhasználásra, fontos alapanyag, amelyre 
igen nagy mennyiségben van szükség. A közfoglalkoztatási program keretében elvetett burgonya szeptemberi betakarí-
tására megoldást kellett találni, mivel a folyamatosan csökkenő közfoglalkoztatotti létszám miatt a burgonyaszedő brigád 
mindösszesen néhány főre csökkent, akik saját erőből nem lettek volna képesek a több hektárnyi burgonya felszedésére. 

A burgonyaszedő brigád megsegítése érdekében az Őszidő Egyesület tagjai, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, valamint az általános iskola diákjai is kesztyűt és vödröt ragadtak. A csapatmunkának köszönhetően, még az őszi 
idő beköszönte előtt sikerült valamennyi burgonyát betakarítani és betárolni.
Ismételten bebizonyosodott, hogy míg Egynek minden nehéz; Soknak semmi sem lehetetlen! 
            Tímár Zoltán polgármester
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A temető kegyeleti hely, tartsuk ezt tiszteletben!
Időről-időre érkeznek lakossági panaszok a temető rendjének megsértésével kapcsolatban. Nyáron például 
arra érkezett panasz, hogy a temetőbe kihelyezett hulladékgyűjtő konténerbe - amely kizárólag a sírokról 
leszedett száraz virágok, koszorúk elhelyezésére szolgál – valaki állati feldolgozásból visszamaradt belső 
szerveket, csontokat helyezett el, ami a nyári  hőségben iszonyatos bűzt árasztott a környéken.  

Az Önkormányzat a temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2016. (III. 10.) számú KT rendeletében szabályoz-
ta a temető használatának rendjét, melynek értelmében  a temető tisztaságának megőrzése valamennyi 
temetőlátogatónak kötelessége. 

A temető területén hulladékot lerakni tilos, aki ezen szabályt megszegi, szabálysértést követ el.

Fontos azonban megjegyezni, hogy míg a jogi következmények utolérik az illegális szemetelőt, addigra rég 
a nevéhez tapadt a település józan gondolkodású, becsületes embereinek szemrehányása, megvetése, ami 
adott esetben nagyobb büntetés lehet, mint egy szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbüntetés. 

Az illegális hulladéklerakás mellett rendszeresen érkezik panasz a temető területén kóborló kutyák miatt. 
A kutyák egy részét maguk a temetőlátogatók viszik be magukkal, másik részüket a gazdáik által szabadon 
engedett, vagy az ingatlanokról megszökött ebek alkotják. 

A temetőbe állat – a vakvezető kutya kivételével – nem vihető be.  

Felhívom minden temetőlátogató figyelmét a kapuk be és kilépéskori zárására, amellyel megakadályozható, 
vagy legalábbis megnehezíthető a kutyák illetéktelen bejutása. 

A kóbor kutyák nem csak a temetőben, de a település közterületein is veszélyeztetik a járókelők testi épségét. 
ezért kérem az ebtartókat, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a kutyák szökésének megakadályozására. 

A szabálysértési törvény rendelkezései értelmében, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén 
felügyelet nélkül bocsájtja közterületre, vagy kóborolni hagyja szabálysértést követ el.

Az előírások betartását az Önkormányzat által kijelölt temető gondnok rendszeresen ellenőrzi.

A temető rendjének fenntartását szolgálja a temetőre vonatkozó nyitva tartási előírások érvényesítése:
A temető nyitvatartási rendje az alábbiak szerint került megállapításra:
A temető a nyári időszámítás idején 06 – 20 óráig,
a téli időszámítás idején 08 – 18 óráig tart nyitva.
A mindenszentek és halottak napja hetében a temető 0-24 óráig tart nyitva.

A nyitvatartási időn kívül a temető kapuk bezárásra kerülnek, ezért kérek minden látogatót a nyitvatartási 
idő betartására. 

A fentebb említett szabályok betartása elengedhetetlen a kegyeleti jogok zavartalan biztosításához, gyakor-
lásához.  
                                              dr. Vántus Tamás jegyző
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Első világháborús emlékművel és parkolókkal bővül a temető

Önkormányzatunk eredményesen pályázott egy, az első világháború mikepércsi áldozatainak emléket állító emlékmű felállí-
tására. A temető területén megvalósítandó emlékmű célja az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet fenntartása, 
s ezáltal a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar identitás megerősítése. A beruházás részeként – hiánypótló 
jelleggel - parkolók is kialakításra kerülnek, amellyel egy régi probléma kerül megoldásra. 
Sajnos az elnyert támogatás közel sem fedezi a beruházás valamennyi költségét, a hiányzó forrást az Önkormányzat saját 
költségvetése terhére biztosítja.

A munkálatok a temető rendjét várhatóan csupán kisebb mértékben fogják zavarni, amellyel összefüggésben felmerülő 
esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük.

A beruházásról a munkálatok befejezését követően részletesen is beszámolunk.
                        dr. Vántus Tamás jegyző
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Önkormányzati Nyári Tábor 2018.

Az Önkormányzat 2018. nyarán három hetes tábort szervezett a 6-11 éves korosztályú gyermekek számára, amelyen összesen 
96 gyermek vett részt, volt aki mindhárom turnusra is jelentkezett, így hetente átlagosan 35 gyermek táborozott. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén is igyekeztek a szervezők változatosan összeállítani a programokat. Az első héten a 
Nyíradony-Tamásipusztán található Hókusz Pókusz Kalandparkba látogattunk el, ahol gyönyörű környezetben különleges 
játékokat próbálhattak ki a gyerekek. A játékok közül a hófánk csúszda nyerte el leginkább a tetszésüket.  A második hé-
ten bowlingozásra került sor, amelyet a kicsik és nagyok is nagyon élveztek.  Ezután a gyerekek ellátogattak a Debreceni 
Tűzoltó-parancsnokságra, ahol betekinthettek a tűzoltók munkájába. Utolsó alkalommal mozizásra került sor a debreceni 
Cinema City moziban, ahol egy „szörnyen” jó animációs filmet néztek meg a gyerekek. A rendőrsséggel együttműködve 
minden nyáron megszervezzük a kutyás bemutatót, de a gyerekek játékos formában sajátíthatták el a közlekedési szabályokat is 
a körzeti megbízott részvételével. Emellett nagy érdeklődéssel fogadták a bűnügyi technikus előadását, mely során a tenyérlenyomat 
vétel folyamatát is megismerhették. A tábor időtartama alatt a lovas rendőrök is meglátogatták a táborozókat, így a gyerekek az ő 
munkájukba is betekintést nyerhettek. A kézműves foglalkozások mellett volt lehetőség a sportolásra, hiszen a foci és a kerékpáro-
zás elmaradhatatlan program a táborban. A nagy meleg miatt többször kellett beltéri programokat beiktatni, ilyenkor levendu-
lavirágból képeket, illatpárnát, üvegeket díszíthettek, spatula házikót készítettek, gyöngyöt fűztek, vagy festhettek kavicsot is a 
gyerekek. Aki nagyon elfáradt és már nem volt kedve alkotni sem, azoknak lehetősége volt filmnézésre, kártyázásra, társasjá-
tékozásra. Hagyományosan nyári emlékként minden héten készítettünk egy csoportképet, melyet az utolsó napon a gyerekek 
saját díszítéssel készítettek el egy kis képkeretben. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani valamennyi felügyelőnek a kitartó türelemért és odaadó szeretetért, amelyet 
munkájuk során tanúsítottak. Köszönjük továbbá a diákmunkások munkáját, akik az idén is besegítettek a táboroztatóknak.
A nagy érdeklődésre való tekintettel  - és a pozitív visszajelzéseket figyelembe véve - jövőre is színes programokkal várunk 
minél több gyermeket! 

A nyári tábor szervezői
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Anyagi támogatást nyújtók:

Albert István-10000 Ft,  Alter-Center Kft.-20000 Ft, ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-100000 Ft, Aval-Tech Kft.-50000 
Ft, B és B Fuvar-Ker Kft.-50000 Ft, Boldog és Társai Kft.-20000 Ft, Budai András-15000 Ft, Controllpoint Audit Bt. 
-50000 Ft, Csengeri Lajos-5000 Ft, Csengeri Lajosné-5000 Ft, Debreceni Vízmű Zrt.-50000 Ft, De-Fatex Kft.-20000 
Ft, Dr. Károlyi Sándor és családja-40000 Ft,  Dr. Kassai és Társa Bt.-10000 Ft, Dr. Kiss Miklós ügyvédi iroda-50000 Ft, 
Dr. Torba Sándor-100000 Ft, E-Y-A- 2000 Kft.-10000 Ft, Fekete-Major Kft.-100000 Ft, Gombos Imre-5000 Ft, Győrösi 
Gábor-20000 Ft, Hadházi-Bau Építőipari Kft-50000 Ft, Haszonfém Kft. -50000 Ft, Haszonvas Bt.-50000 Ft, Jakabnet 
Szoftverház Kft.-50000 Ft, Kelemen Ferenc-10000 Ft, Keleti-Farm Kft.-30000 Ft, Kerekesné Gajdos Julianna-5000 Ft, 
Kiss László-10000 Ft, Kun Józsefné-10000 Ft, Mike Sándor EC.-50000 Ft, Mikepércsi Településüzemeltetési Nonprofit 
Kft-50000 Ft, Mikerobb Kft.-50000 Ft, Nyírber Kft.-40000 Ft, ÖKOFITT Plus Kft.-100000 Ft, Pénzes Lajos ev.-5000 
Ft, Rituper Tamás -10000 Ft, Sóvári Gabriella Korzó Kávézó és édesség-10000 Ft, Suliszervíz Kft.-25000 Ft, Szaba-
dos András-10000 Ft, Sziltop Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft.-25000 Ft, Technosolar Szolg. És Kiv. Kft.-100000 
Ft, Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet-100000 Ft, Tóthné Kiss Katalin-10000 Ft, Turbo-Pegazus Kft.-50000 Ft, 
Veszelovszki László-15000 Ft, Well-Dent Fogászati Bt.-15000 Ft.
 
Élelmiszerrel, szolgáltatással, tombola felajánlással és egyéb termékekkel támogatók:

94-Nagy Pékség, Aqua Fórum Kft., Baromfiudvar 2002. Kft., Budai András, Dandé István, Debreceni Hulladékgyűjtő Kft., 
Dela Könyvkiadó Kft., Energo Fruct Kft., Fene Imre, Kerekes Ferenc, Meal Trade Kft. és Kerekes Kft., Mike Húsbolt, Palker 
Papír Kft., Sámi Lajos, Sógorok Húsboltja

Köszönjük a támogatásokat!
                 Tímár Zoltán
                  polgármester

A 2018. évi Nyári Fesztivál támogatói

Idén is nagy segítséget nyújtottak azok a vállalkozók és magánszemélyek, akik anyagi támogatással, tombola felajánlással, 
ingyenes szolgáltatásnyújtással, önkéntes munkával hozzájárultak a rendezvénysorozat sikeres megvalósításához.
Közel 1.7 millió forint gyűlt össze! 

A nyári fesztivál rendezvénysorozat kiemelkedő fontosságú a közösségi összetartozás erősítésében, ezen alkalmak kiváló 
lehetőséget adnak arra, hogy a település apraja-nagyja felszabadultan együtt mulasson, szórakozzon. Az összegyűlt támoga-
tás példaértékű, amelyre büszkék lehetünk. A támogatásoknak köszönhetően színesebb és gazdagabb programsorozat várta 
a résztvevőket, a település főtere észrevétlenül alakulhatott át az önfeledt kikapcsolódás színterévé.   

A támogatók mellett külön köszönöm az Önkormányzat valamennyi dolgozójának, akik áldozatos munkájukkal - adott 
esetben szabadidejüket is feláldozva – azon szorgoskodtak, hogy a rendezvények a lehető legmagasabb színvonalon kerül-
jenek lebonyolításra. 
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Búcsú uzsonna

 „Fészkéből már elrepült a kis madár. Én sem járok bölcsődébe ezután! Drága fészek köszönöm a meleget, soha-soha nem 
feledem nevedet!”

Újból eltelt egy év és a kis óvodásaink kinőtték ezt a kis bölcsődés közösséget, ahol meleg, barátságos, szeretetteljes légkörben teltek min-
dennapjaik. 32 gyermekünk búcsúzott 2018. július 20-án a bölcsődétől, kisgyermeknevelőktől, akik szeretetükkel, türelemmel, kedves-
ségükkel tették a gyermekek mindennapjait csodálatossá. Kívánunk a búcsúzó gyermekeknek az óvodában kifogyhatatlan élményt, és 
örömmel gondoljanak vissza a bölcsődében eltöltött időre! 

INTÉZMÉNYI HÍREK/ BÖLCSŐDE

2017/2018 nevelési-gondozási évtől 
búcsúzó gyermekek névsora

Őzike csoport:

Balogh Norbert György
Borza Emma Nóra
Kozma Zselyke
Madarász Mihály
Tarnóczi Kata Kamilla
Szilágyi Zétény

Kisgyermeknevelők:
Nagy Anita, Tóth Sándorné

Kisvakond csoport:

Bertucci-Tar Carolina
Gönczi Zente Zoltán
Győrfi Dominik
Illés Hunor
Kakuszi Gergely
Lénárt Ádám
Nemes Dorka
Okos Dorián 
Séllei Bianka
Sipos Fanni
Somogyi Péter
Vári Izabella
Vida Nóra
Vida Sarolta Anna

Kisgyermeknevelők:
Deczki Katalin, Rázsóné Vida Anita

Süni csoport:

Balla Dávid
Balogh Gusztáv Kevin
Gajdics Bence
Gyöngyösi Jázmin Elizabett
Kotyesz Júlia
Mohácsi Roland Antónió
Nyul Vivien Boglárka
Pető Polla
Szolnoki Fanni Zoé
Varga Gréta Zsófia
Veszelovszki László

Kisgyermeknevelők:
Antal Beatrix, Szabóné Pallás Anikó, Temesvári Alexandra
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A Bölcsőde 4. születésnapja

 „Ringató bölcsőde
karjai kitárva
a gyermekeket mindig
szeretettel várja!”

Szeptemberben volt 4 éve, hogy megnyitotta kapuit a 
Mikepércsi Bölcsőde. Nagyon gyorsan eltelt ez az idő, sok 
boldog gyermek cseperedett fel kezeink között és kezdte 
meg az óvodai éveket. Fontos számunkra ez a nap, hogy 
együtt ünnepeljünk a családokkal. 2018 a Családok éve, 
melynek fő üzenete, családban élni jó, hiszen a nemzet 
jövőjét a családok jelentik. Vidám hangulatban telt a délu-
tán. A gyermekek Tompetiék zenéjére táncolhattak, ked-
venc figurájukat festethették arcukra,  és zárásig ugrálhat-
tak az ugrálóvárban.

A Zenebölcsőde időpontjai

2018. november 13-án 17 órától, helyszín: Mikepércsi Bölcsőde
2018. december 18-án 17 órától, helyszín: Mikepércsi Bölcsőde

Szeretettel várjuk a családokat!

         
            

                   
                                   Dudás Gyöngyike
                                                                                                                             intézményvezető
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Forever Kids Gyermek Egészséges 
Életmód Támogatási Program

A pályázat az intézményekbe járó gyerme-
kek egészséges életmódjának elősegítésére, 
a gyermekek és szüleik figyelmének fel-
hívására a helyes táplálkozás, a mozgás és a 
sport, a tiszta és élhető környezet megvaló-
sulásával elérhető jobb életminőség 
érdekében jött létre. A program célja, hogy 
a magyarországi bölcsődék, óvodák, isko-
lák számára minél szélesebb körben, minél 
több gyermekhez jusson el az egészséges 
életmód üzenete. Fontosnak tartjuk a felso-
rolt értékeket, ezért is pályázott bölcsődénk 
az Önkormányzat támogatása mellett. A 
programunk megvalósítására 147.000 Ft-
ot nyertünk, amit örömmel fordítunk a 
gyermekek sporteszközeire. 2018. szeptem-

ber 15-én a Forever Siker Napon – ünnepélyes keretek között - vette át az összeget jelképező csekket Tímár Zoltán Pol-
gármester úr, Dr. Karácsony Sándorné dr. Kassai Gabriella és az intézmény vezetője, Dudás Gyöngyike Dr. Milesz Sándor 
ország igazgatótól. Köszönjük a segítséget a Doktornőnek és a támogatást a Forevernek, mely cég termékeit a jövőben is az 
egészségünk megőrzése érdekében használjuk majd.
                        Dudás Gyöngyike
                                                                                                                                    intézményvezető

Három nyári napom a mikepércsi bölcsiben

Dudás Gyöngyike intézményvezető néni kedves meghívására három napot tölthettem a 
mikepércsi bölcsiben. Hétfőn az Őzike csoport délelőtti programjába kapcsolódtam be. 
A gyerekek éppen az évzáró műsort próbálták a bölcsi tágas teraszán, amikor megérkez-
tem, majd szabad játék következett a bölcsi hatalmas udvarán. A gyerekek kíváncsian 
érdeklődtek, mi járatban vagyok, bemutatkoztak, majd pár perccel később már együtt ho-
mokoztunk és motoroztunk. Ebédidő előtt bementünk a csoportszobába, ahol a többiek 
rengeteg játékot mutattak nekem. Ez után a gyerekekkel együtt ebédeltem. Mindenkinek 
nagyon ízlett a párolt hús, meggyszósszal és tört krumplival. Ebéd után hazamentünk, és 
elfáradva a sok izgalomtól nagyot aludtam délután.

Kedden 17 órára zenebölcsi foglalkozásra vártak minket. Gyöngyike néni és Anita néni 
vezényletével a gyerekek együtt mondókáztak, énekeltek és tornáztak az anyukákkal és 
kisgyermeknevelőkkel, sőt néhány apuka is bekapcsolódott. A foglalkozás a „Napsugár 
zenekar” örömzenélésével zárult: minden gyerek választhatott egy-egy hangszert és azzal 
kísérte a dalocskákat. A foglalkozás után még minden gyerek és felnőtt ott maradhatott a 
csoportszobában egy kis szabad játékra, ismerkedésre, kötetlen beszélgetésre.

Szerdán már ismerősként léptem a bölcsi udvarára. Az Őzike csoport éppen az egyik kislány két éves szülinapját ünnepelte a hűvös 
teraszon. Mielőtt bementünk a csoportszobába, még jót játszottunk az udvaron. Bent már az ebédre készülve mondókáztunk és 
énekeltünk. Az ebéd, ami zöldbabfőzelék volt, sült hússal, nem aratott akkora sikert a bölcsisek körében, mint a hétfői. Ezen a napon 
is fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértem haza.
A mikepércsi bölcsisek igazán szerencsések, hogy ilyen tágas és jól felszerelt bölcsödébe járhatnak, és hogy ilyen aranyos kisgyermeknevelő 
nénik veszik körül őket feltétlen szeretetükkel és önzetlen, odaadó gondoskodásukkal. 
Ezúton is köszönöm Gyöngyike néninek, Anita néninek, Kata néninek, Jolika néninek és az egész Őzike csoportnak a szíves fogadtatást és a 
sok színes élményt!

                          Zubák Levente, 1,5 éves Gyömrőről 
                               (Szövegezte anyukája, Ábrók Annamária)
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Szüreti nap az óvodában

Fontos része óvodánk nevelési programjának, hogy felelevenítsük és megismertessük gyerekeinkkel a néphagyományokat. Ennek 
jegyében idén is megrendezésre került a Szüreti nap az óvodában szeptember 21-én. Annak ellenére, hogy falun élünk, egyre ke-
vesebb gyerek vesz részt szüreten, így a szó jelentését és az ott használt eszközöket sem ismerik már. 

Reggel a “Kisbíró” kihirdette a napi programot, majd egy közös tízóraira invitálta a gyerekeket és szüleiket. A finom krumplis pogácsa 
után a csoportok énekszóval hozták az udvarra a szőlőt. Igazi élmény volt minden gyerek számára, hogy részt vehetett a darálásban, 
préselésben.  A kifolyó finom mustot együtt fogyasztottuk el. A szüreti mulatság sem maradt el, hiszen Török Gergő, a Béres András 
Művészeti Iskola néptánc pedagógusa tanítványaival fergeteges táncuk után a felnőtteket és a gyerekeket is táncba hívták. Ezután a 
gyerekek különböző játékokban próbálhatták ki ügyességüket, mint például a célba dobás, almaterelés, szőlőszemezés, zsákban futás, 
krumpli ültetés. A Maci csoportból egy szülő felajánlásának köszönhetően finom csemegekukoricát falatozhattunk.

Élményekben gazdagon tért haza szülő és gyermek is a közösen eltöltött délelőtt után. 
                                                                                                                                                                                                 Rácz Gabriella óvodavezető-helyettes
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Hortobágyi kirándulás

2018.09.13-án a Csodavár Óvoda Méhecske és Nyuszi csoport nagycsoportos óvodásai Hortobágyra látogattak. Itt megis-
merkedhettek a Hortobágy folyó gazdag növény- és állatvilágával egy élményekkel teli csónakázás alkalmával. Madarak, halak, 
vízipókok, békák sokasága tárult a szemünk elé. Megfigyelhettük hazánk folyóparti növényzetének színes palettáját is. Láttunk 
különböző vízi növényeket, mint például a vízi tök, tündér liliom, kacsa üröm, nád, sás. Gyönyörködhettünk a hazánkban 
egyedülálló, teljesen fémmentes, Hortobágyi kilenc lyukú hídban, amely alatt lehetőségünk volt átmenni a csónakázás al-
kalmával. Megismerkedhettünk régi és új idők halászati eszközeinek használatával.

Ezután egy élménydús szekerezés következett Mátán, mely során érdekesebbnél érdekesebb dolgokat tudtunk meg a hortobágyi 
állatvilágról. Láttunk racka juhokat, szürke marhákat, bivalyokat. Alkalmunk nyílt megnézni egy  csikós bemutatót, ami után lo-
vakat is simogathattak a gyerekek. A különböző állomásokon érdekes tájékoztatást kaptunk a hortobágyi életről. Kirándulásunkat 
fagyizással zártuk. Az utazásról sok új élménnyel és ismerettel tértünk haza.
                                         Gyönyörű Margit óvodapedagógus

Kirándulás a Derecskei 
Gyümölcsöskertben

Ebben a tanévben is szeptember-
ben a mikepércsi középsőcsoport 
(Katica és Maci csoport) majd a 
nagycsoport (Nyuszi és Méhecske 
csoport) részt vett őszi élmény 
és tapasztalatszerző kirándulá-
son a Derecskei Gyümölcsösben. 
Kertpedagógiai Program kere-
tében Mini Gyümölcsös Kaland 
várta az odaérkező óvodásokat. 
Traktorvontatású élménytúrával 
kezdődött a kirándulás, melynek során eredeti környezetükben ismerhették meg közelebbről az almáskertet, látták, hogy milyen 
alapvető őszi munkálatok zajlanak. Túravezetőnk Sanyi „bácsi” a kocsi elejéről kalauzolt bennünket az alma-ültetvények között. Ál-
tala megfigyelhettük, hogy milyen növény, állat él itt egymással összhangban, és mennyire próbálják ezt az összhangot megőrizni az 
itt dolgozó emberek. Ezt példázza az is, hogy rengeteg madárodút és etetőt helyeztek ki, sőt olyan bokrokat ültettek, amelynek bo-
gyója a madarak kedvenc csemegéje. Céljuk, hogy a madarak minél szívesebben éljenek az almáskertben, hatékonyan és természet-
barát módon segítsék a kártevők elleni küzdelmet. A kis kocsikról leszállva a gyerekek megfigyelhették, hogy az almákat milyen 
mozdulatokkal kell leszedni a fákról, hogy ne sérüljön meg a fa ága. Mindenki maga választhatta ki, hogy melyik almát szüreteli le 
a megtanult mozdulatokkal. Megfigyeltük az almafák fölött kihúzott hálót, ami védi a fákat a jégesőtől és az UV sugárzástól. Gyalo-
gos élménytúránk során az almáskertben játékos és szemléletformáló foglalkozásokon vehettünk részt. Két csoportra osztva kaptak 
a gyerekek feladatokat. Az egyik csapat puzzle kirakót próbált összeilleszteni, míg a másik csapat az almafák között színenként 
gyűjtötte össze az előre kihelyezett labdákat. A feladatok teljesítése után a kukoricásban kialakított labirintusban indulhattak el a 
csoportok. Nagy lendülettel kerestük a kivezető utat, mely többször is zsákutcába vezetett, de a végén sikeresen kitaláltunk belőle. 
A visszavezető sétán elfogyasztottuk a finom, friss ropogós almánkat, ami nagyon jól esett a tartalmas délelőtt végén. A Gyümölcsös 
Kalandunk végén padlizsánkrémes kenyér, ízletes almalé és almafalatkák várták a kis vendégeket. A gyerekek szép és tartalmas élmé-
nyekkel térhettek haza. Reméljük, hogy ezzel a kirándulással élményszerű tanulás révén a környezettudatos szemléletüket is sikerült 
pozitívan formálni. Köszönjük a Derecskei Gyümölcsösnek az élményekkel teli kirándulást és a vendéglátást. Köszönet illeti a szülőket 
és az óvoda alapítványát a látogatás finanszírozásáért. 

                                      Kisné Kathó Ildikó, Pólyáné Karácsony Ágnes (a nyuszi csoport óvodapedagógusai) 
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ISKOLA
Tanévzáró ünnepség és ballagás

Június 23-án tanévzáró és ballagási ünnepségre került sor iskolánkban. Ekkor vehették át munkájuk értékeléseként tanítványaink 
a bizonyítványt. A nyolcadikosok megható búcsúztatását a tanév értékelése és a kitüntetések átadása követte.
Mikepércs Község Önkormányzata 2 díjat alapított, melyekkel ebben az évben is iskolánk pedagógusait, valamint kiemelkedő 
diákjainkat jutalmazta.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ munkájuk elismeréseként jutalmazta kiemelkedő tanulónkat és nyugdíjba vonuló pedagógusunkat:
Tankerületi igazgatói elismerésben részesült: Tengyel Dániel
Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerésben részesült: Szima Gáborné

Nevelőtestületünk és iskolánk alapítványa, a Gyermekekért Alapítvány tanulóink jutalmazására díjakat alapított. Ezen díjak 
adományozásra kerültek az alsó tagozatos korszak lezárásaként a 4., a felső tagozatos korszak lezárásaként a 8. évfolyamon:
Hunyadi-díjban részesült: Beke Enikő, Besenyei Virág, Ilyés Orsolya
Hunyadi díszoklevélben részesült: Antal Sára, Sárosi Petra, Veszelovszki Lili

Elballagott diákjaink
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
Erzsébet-táborok

Mikepércs Község Önkormányzatának segítségével tanulóink két táborban is részt vehettek az idei nyáron. Iskolánk az idei 
tanévben is pályázatot nyert Napközis Erzsébet-tábor szervezésére 2018. június 25-től, egy hét időtartamra. Tanulóink már jól 
ismerték a táborban várható színes programokat, hiszen évről évre visszatérően veszünk részt ezen a nívós, jól szervezett rendez-
vénysorozaton. Az öt nap mindegyike nagyon eseménydús volt: kutyás bemutató, kézműves foglalkozások, mozilátogatás, horto-
bágyi kirándulás, végül pedig „Ki mit tud?” színesítette a gyerekek mindennapjait. A napi négyszeri étkezés nagyon változatos és 
bőséges volt, így minden adott volt ahhoz, hogy egy felejthetetlen hetet töltsenek el a gyerekek az iskolában.

Ezen a nyáron már ötödik alkalommal vettünk részt balatoni nyaraláson, ezúttal 47 fővel az Erzsébet-táborok keretén belül, 
Fonyódligeten. Az egy hetes program rengeteg meglepetést és változatos programot tartogatott a gyerekek számára: nyitó buli, vízi 
kalandpark, kézműves foglalkozások, focibajnokság, lézerharc, sétahajózás színesítette az egyébként is színes napokat, melyből 
természetesen nem hiányozhatott a mindennapi balatoni fürdőzés sem. A tábor végül Rácz Gergő koncertjével és egy fergeteges 
záró bulival végződött.

Pedáltaposók Mikepércsen

Augusztus utolsó szombatján 6. alkalommal rendeztük meg a Pedáltaposó Kupát. Iskolánk apraja-nagyja vett részt ezen a hagyományos 
programon, ahol óvodáskorú gyermekektől kezdve, családokon át, közel 100 fő pattant nyeregbe, hogy győzelmet arasson. Mint minden 
évben, idén is Tímár Zoltán Polgármester Úr felajánlásáért küzdött mindenki, ami az év cukormentes tortája, a „Három kívánság” torta 
volt. Így tehát győzteseink a tanév első napját sütizéssel kezdhették, ami remélhetőleg megalapozza az egész tanév hangulatát.
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
Ovisuli

Az idei tanévben 6. alkalommal indítja el iskolánk a már hagyományossá vált iskolaelőkészítő programunkat, az Ovisulit. Programso-
rozatunk legfőbb célja, hogy felkészítse a gyerekeket a gördülékeny iskolakezdésre, megismerjék az iskola világát, szokásait, valamint a 
szülők is tájékoztatást kapjanak minden iskolát érintő kérdésben. Emellett célunk még, hogy mind a gyerekek, mind a szülők megis-
merjék a következő tanév első osztályos tanítóit, iskolánk pedagógusait.
A 2018/2019-as tanév Ovisulis programjai a következők lesznek, melyre sok szeretettel várunk minden leendő kisdiákot és érdeklődő 
szülőt:
Alkalom Időpont Gyerekek programja Szülők programja

1. 2018. október 16. kedd 16.30 Az általános iskola bemutatása Az általános iskola bemutatása
2. 2018. november 13. kedd 16.30 Fejlesztő pedagógusok által tartott 

komplex játékos foglalkozás
Beszélgetés az iskolaérettségről

3. 2018. december 11 kedd 16.30 Az Alapfokú Művészeti Iskola bemutatkozása: táncház, kézműveskedés, 
a művészeti iskola tanszakvezető pedagógusainak közreműködésével

4. 2019. január 15. kedd 16.30 Angol nyelvi játékok angol 
nyelvtanárok vezetésével

Beszélgetés a leendő első osztály-
ban tanító pedagógusokkal

5. 2019. február 12. kedd 16.30 A leendő első osztályos tanító né-
nik bemutatkozása a gyerekeknek

Beszélgetés a tanulási zavarokról és 
tanulási nehézségekről

6. 2019. március 05. kedd 16.30 Játékos képességfejlesztés interaktív 
tábla használatával, a tanító nénik 
vezetésével

Tájékoztatás a beiratkozásról, az 
etika/hitoktatásról

7. 2019. augusztus 27. kedd 09.00-
11.00

Gólyadélelőtt Tankönyvátvétel

Tanévnyitó

A 2017/2018-as tanév Ovisulis diákjai első osztályosok lettek. A szeptember 3-án megrendezett tanévnyitó ünnepségünkön őket 
is köszöntöttük, amellett hagyományos tanévnyitó fogadalomtételt tettek az első és az ötödikes tanulóink.
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
Határtalanul

Iskolánk a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolával karöltve, sikeresen 
pályázott a „Határtalanul” program keretében egy négy napos erdélyi 
kirándulásra. 
Ezt a pályázati lehetőséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
írja ki azzal a céllal, hogy a tanulók bővítsék a külhoni magyarsággal 
kapcsolatos ismereteiket, és betekintést nyerjenek a határon túl élő 
kortársaik mindennapi életébe.
A kirándulás mottója „a Bólyaiak életének és munkásságának megis-
merése” volt. A szeptemberi utazás során a 33 mikepércsi és 26 lé-
tavértesi tanuló a Bólyai család életében fontos szerepet betöltő ha-
táron túli helységeket ismerték meg: Bólya, Kolozsvár, Korond, Marosvásárhely, Nagyvárad, Parajd, Szováta, Torda. Így tanulóink 
határtalanul szép élményekkel gazdagodtak!

Moziélmény burgonyaszedésért

A 2018-as év utolsó, még nyári meleg, verőfényes délutánján kerék-
párral, kisbusszal indult 62 lelkes diák és az őket kísérő pedagógus 
az önkormányzat krumpliföldjére, ahol „villámtempóban” kezdték 
el a munkát. Szólt a zene, teltek a zsákok, tűzött a nap, s a vidám kis 
csapat mire feleszmélt, már a sorok végére is ért. Igazi csapatépítő 
tréning volt ez, ahol mindenkinek egy dolog lebegett a szeme előtt: 
egy jó kis film a debreceni moziban. Kellemesen elfáradva, a naptól 
lepirulva indultak haza, s zárták így a tanév 3. hetét.

Október havi programok 

10.11. „Lelki egészségünk” interaktív előadás felsős tanulóknak
 Agymenők/1. tehetséggondozó foglalkozás 3-4. évfolyamos tanulóknak
 Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. évfolyamos tanulók szüleinek 17.00-tól
10.12. Papírgyűjtés
10.13. Szombati tanítási nap, október 22. ledolgozása („B” hét hétfő)
10.16.  Ovisuli/1. leendő első osztályosoknak 16.30-tól
10.17. „Bőr és szépségápolás, kozmetikai tanácsadás” felsős tanulóknak
10.19. Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról, iskolai szinten
10.22. Pihenőnap, ledolgozva október 13-án
10.23. Munkaszüneti nap/Nemzeti ünnep
10.29-10.31. Őszi szünet
 
November havi programok 

11.01. Munkaszüneti nap/Mindenszentek
11.02. Pihenőnap, ledolgozva november 10-én
11.10. Szombati tanítási nap, november 02. ledolgozása („A” hét péntek)
11.12. Nyílt órák az 1.a osztályban (1-3. óra)
 Nyílt órák az 1.sz. napközis csoportban (14.00-16.00)
11.13. Ovisuli/2. leendő első osztályosoknak 16.30-tól
11.14. Agymenők/2. tehetséggondozó foglalkozás 3-4. évfolyamos tanulóknak
11.15. Nyílt órák az 1.b osztályban (1-3. óra)
 Nyílt órák az 2.sz. napközis csoportban (14.00-16.00)
11.19. Rajzverseny az 1-2. évfolyamos tanulóknak
11.23. Rajzverseny az 3-4. évfolyamos tanulóknak
11.30. „Zöldségnap” napközis projektnap

Fejérné Juhász Mónika intézményvezető
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
Néptánc tanszak évzáró műsora

2018. június 12-én került megrendezésre a néptánc tanszak évzáró műsora. A rendezvényre szinte teljesen megtelt a Wass 
Albert Kultúrház. A közönség a kárpát-medencei magyar tánckincs széles palettájáról láthatott produkciókat: Mezőföldtől 
Nyírségig, Dél-Alföldtől Vajdaszentiványig. Természetesen nem hiányozhatott a műsorból a Mikepércsi csárdás sem, valamint 
felléptek a márciusi Béres András Szólótáncverseny díjazottjai is. Az előadás végén a nézők szűnni nem akaró tapsa kísérte le 
a színpadról a táncosokat.
                       Török Gergely

Fejérné Juhász Mónika intézményvezető
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VI. Csigacsináló 

A már hagyománnyá vált csigacsináló rendezvényt szeptember 8-án 
tartottuk meg a Mikepércsi Őszidő Egyesület (klub) szervezésében. 
Mint minden hasonló rendezvény sok előkészülettel jár, nagy odafi-
gyelést igénnyel, melyből mindenki egy emberként vette ki a részét 
és kellőképpen helytállt. 

Köszönet illeti Tímár Zoltán Polgármester urat az Önkormányzat tá-
mogatásáért. Örömünket fejezzük ki az iránt, hogy mindenben ma-
gunk mögött tudhatjuk jóindulatát. A Klub tőle telhetően igyekszik 
viszonozni, arra törekszünk, hogy ez a pozitív kapcsolat kölcsönösen 
előnyös legyen. Nem szeretnék megfeledkezni Mike Sándorról sem,  
aki mindig figyelemmel kíséri klubunk tevékenységét és ajándékkal  
szokott bennünket meglepni, amit ezúttal is köszönünk.

Az idei rendezvényt Rácz Gabriella Alpolgármester asszony nyitotta 
meg. Nagyra értékelte a hagyomány ápolását, örömét fejezte ki az 
iránt, hogy a klub fontosnak tartja a múlt örökségének ápolását, és az 
Önkormányzat támogatásáról biztosította a klubot. 
Molnár Ferencné Hajdú-Bihar Megyei és a Debreceni Nyugdíjas Szövetség Elnök asszonya méltatta a hasonló rendez-
vények fontosságát. Felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy minden szépkorúra pozitív hatással van a társasági élet. A 
köszöntések elhangzása után elkezdődött a Csigacsináló verseny. Tíz klub nevezett be, két-két főből állt egy csapat. Nekik 
előre elnyújtott tésztából a lehető legtöbb és legszebb csigát kellett egy félóra időtartam alatt elkészíteni, amit zsűri bírált el.

A verseny befejeztével megkezdődött a gála műsor. A baráti klubok színpadi fellépésekkel is hozzájárultak múltunk örökségé-
nek megőrzéséhez,  népdallal, néptánccal, nótákkal.  A műsor után elfogyasztottuk a helyi konyha által elkészített finom töltött 
káposztát. Ezt követően tombolasorsolással próbára tettük a szerencsénket. Természetesen a csiga betaposása sem marad-
hatott el, zenészünk szorgalmasan húzta a talpalávalót. Az egész nap vidám hangulatban, kellemes baráti társaságban telt el. 

           Budai Imre, az Őszidő Egyesület vezetője

KULTÚRA
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KULTÚRA
A Bazsarózsa népdalkör újabb 
sikere

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége 
(KÓTA) a népzenei együttesek, pávakörök, 
népdalkörök, népzenei hangszeres együttesek, 
énekes és hangszeres szólisták 19. Országos 
minősítőjének Aranypáva Nagydíjas versenyét 
hirdette a 2016. szeptember 1-je és 2018. de-
cember 31-e közötti időszakra.

A minősítés a KÓTA által meghatározott és 
működtetett rendszer, amely az énekes és hang-
szeres nemzeti népzenei hagyományok őrzését 
és élményszerű továbbadását szolgáló szólisták, 
csoportok és közösségek tevékenységét értékeli, 
valamint ösztönzi a minőségi szakmai munkát 
és hagyományápolást.

Az együttesek és szólisták minősítése három szinten 
zajlik, melyek feltételezik és kiegészítik egymást. A 
harmadik szint az ORSZÁGOS NÉPZENEI GÁLA, 
az országos népzenei minősítőn Aranypáva-díjat, 
vagy Aranypáva nagydíjat elért szólisták és együtte-
sek minősítési szintje. Itt szerezhető be a legmagasabb 
szakmai fokozat: az Aranypáva Nagydíj. A nagydíjat 
kaphatják azok a szólisták vagy együttesek, akik a 
KÓTA által szervezett országos minősítőn Aranypá-
va-díjat vagy Aranypáva Nagydíjat nyertek el, és az 
országos népzenei gálán kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak.

Az egri versenyen rangos zsűri értékelt: Birinyi 
József (a KÓTA társelnöke, a Hungarikum 
Szövetség elnöke), Dr Gerzanics Magdolna 
(népzenekutató, újságíró), Dr Fehér Anikó 
(az MMA MMKI kutatója), Dr Alföldy Boruss 
István (az MR.ZRT zenei együtteseinek nyug. 
igazgatója) és Dévai János (etnográfus).

Örömmel tudatjuk, hogy a XXII. Egri Népzenei 
Gála és Kóta Aranypáva Nagydíjas Versenyen 
augusztus 25-26-án, e rangos eseményen együt-
tesünk, a Bazsarózsa népdalkör a szép ,,Békési 
köszöntők” és a  Szabolcsi népdalcsokor elé-
nekléséért  az ARANYPÁVA NAGYDÍJ boldog 
tulajdonosa lett.                                                                      
                                                  
Szeretettel közhírré tette: Vatainé Facsar Veronika, 
a népdalkör vezetője

KULTÚRA
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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: hétfőnként 9.00-11.00
Hímzőkör: szerdánként 14.00-16.00 óráig
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00 órától
Falugazdász fogadóóra: minden csütörtökön 9.00-16.00 óráig. 

KÖZÖSSÉGI HÁZ/KULTÚRHÁZ

Fotópályázat

Mikepércs Község Önkormányzata fotópályázatot hirdet „Az ősz színei 
Mikepércsen” címmel. Amatőr és profi fotósok fényképeit várjuk az őszi 
Mikepércsről. Nincs más dolga, mint egy kellemes kirándulást tenni Mike-
pércsen és megörökíteni az ott szerzett élményeket. Egy fotós 3 db képpel 
nevezhet. A képeket JPEG formátumban az iksztmikepercs@gmail.com e-mail 
címre várjuk. Az e-mailben kérjük feltüntetni a fotós nevét és a képek címét.

A pályaművek beérkezési határideje: 2018. november 30.

A beérkezett fotókat feltöltjük Mikepércs Község facebook oldalára, ahol a 
lájkolók eldöntik, melyik kép legyen a Közönségdíjas alkotás. A zsűri által 
kiválasztott legjobb fotók készítői értékes nyereményekben részesülnek.
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KÖZÖSSÉGI HÁZ/KÖNYVTÁR

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

Októberi, novemberi programjaink:

2018. októberétől indul új  szolgáltatásunk a :  „KÖNYVTÁR-MOZI”.  Minden kedves érdeklődőt, mozizni vágyót szeretettel várunk!

2018.10.24. Méliusz Juhász Péter Kiállítás a Reformáció évének jegyében. A kiállítás 2018.11.05-ig tekinthető meg.

Székelyföldről érkezett testvéreink ajándéka

Előkarneváli esténken nagy örömünkre fellépett a Kisgalambfalvi kórus is, akik nagy sikert arattak. Testvértelepülésünk aján-
dékát Rátoni Botond nagytiszteletű úr adta át Tímár Zoltán polgármester úrnak. Az ajándék virágtartó a zászlókkal együtt jelké-
pezi a két település összetartozását a Főterünkön.
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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, an-
nak érdekében, hogy összehozzuk a keresletet a kínálattal, a szolgáltatást a vevőkkel. Éljenek a lehetőséggel, hogy segíthessünk!
E havi lapszámunkban a Szilágyi Autókereskedés és Tollas Brigitta mutatkozik be.

Hírét visszük Mikepércsnek… már 1990 óta!

A SZILÁGYI AUTÓKERESKEDÉST 1990-ben alapítottam, többéves álmomat megvalósítva. Az ötlet sikeres volt, 1994-ben 
a benzinkutat is felépítettük, melyet 2008-ban eladtunk egy szakosodott vállalkozásnak. 

Az autókereskedésünk családi Kft- ként működik, tízéves zárva tartást követően 2011-ben újraindítottuk. Kezdeti pár da-
rabos választékunkat napjainkra 250 darabos, folyamatosan növekvő és változó készletre tornáztuk. Elsődleges szempontja 
a működésünknek, hogy szolgáltatunk. Azt adjuk, amire az ügyfeleinknek szüksége van. Ránk bízhatják autójuk eladását, de 
általunk, nálunk, közreműködésünkkel meg is találhatják álmaik autóját. Ennek érdekében vállalunk külföldi beszerzést, a 
vevő kívánságának megfelelő gyártmány, típus, ár, stb.…(színre, szagra..:) felkutatásával. Helyben biztosítunk lízingelési és 
személyi kölcsön lehetőséget. 

Külföldi és hazai autóinkat kérésre, teljes ügyintézéssel, a kedves vásárló nevére történő biztosítás kötésével, hatósági be-
jegyeztetéssel adjuk át. Autókereskedésünkben arra törekszünk, hogy a vásárló jól érezze magát és a lehető leggyorsabban 
ki legyen szolgálva. Lelkes, elkötelezett munkatársaink minden nap rendelkezésre állnak. Hétköznapokon reggel 8-tól este 
6-ig, szombaton, vasárnap 9-14-ig. Szorgalmas, kitartó munkánk eredménye az egyre növekvő ismertségünk. Hirdetéseinket 
havonta százezernél jóval többen felkeresik. Nem ritka, hogy az ország legtávolabbi helyeire vesznek tőlünk autót. Terveink 
persze nagyra törők. Szervizzel, autókozmetikával bővítenénk az infrastruktúránkat! Ehhez azonban pályázati forrásokat 
keresünk, egyelőre sikertelenül. Addig is szorgalmasan dolgozunk. 

Várjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy megkönnyíthessük autójuk eladását, új autójuk vásárlását! Keressenek minket, szeretettel 
várjuk!
                 Szilágyi Attila
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VÁLLALKOZÁSOK
Az álomtervező

Tollas Brigitta vagyok okleveles szertartásvezető, rendezvény- és 
esküvőszervező.

Mit adhatunk egymásnak önzetlenül, csak úgy szeretetből, csak úgy szívből? 
Leginkább emlékeket, élményeket. Az emlékeink csak a mieink. Vannak 
olyan események az életünkben, melyre mindig szeretnénk emlékezni, 
megünnepelni, élvezni minden pillanatát. Segítek, hogy ez meg is valósul-
jon. Egy szép esemény, abban az esetben lehet tökéletes, ha mögötte gondos 
szervezés, precíz munka áll, csak a tökéletes lehet elég jó. Kreatív ötletekkel, 
leleményességgel, rugalmassággal, precizitással, tapasztalataimmal segítek, 
hogy ez így legyen.
Ki ne gondolna szívesen azokra a pillanatokra, amikor időről időre előhúzza 
szeretett fényképeit, s rajta keresztül újraéli mindazt, ami a képek mögött 
rejlik. Kell, hogy felüljünk az idővillamosra, ami elrepít minket képzeletünk 
szerint. Szolgáltatói bázisommal együtt, megváltjuk a jegyet erre a villa-
mosra és megvalósítjuk mindazt, amit Ön megálmodott. Pozitív ember va-
gyok. Bízom magamban és hiszek abban, hogy a világ tele van jó és szép 
dolgokkal. Örülni kell az élet apró szépségeinek. Ez erőt ad ahhoz, hogy 
megküzdjek mindennel.

Esküvő
Azt hiszem, minden hivatásra születni kell, nem elég önmagában a papír vagy a bizonyítvány. Érezni kell azt, hogy az, amit 
csinálok, boldoggá tesz és általa érzem, hogy élek. Boldogságot adni nagyobb öröm egy ember számára, mint boldogságot 
kapni. Egy széles mosoly, egy ragyogó szempár többet mond ezer szónál, megmelengeti és áthatja a szívemet. Bizalmat sza-
vazni egy idegen embernek egy szertartásvezetőnek, beengedni egy szerelmespár élete legszebb és legemlékezetesebb pillana-
taiba óriási dolog. Szeretném ezt a bizalmat jó szívvel és a legjobb tudásommal megszolgálni, hiszen nem adhatok mást csak 
önmagam. Tudom, hogy akkor lehetek a legboldogabb, ha a tervezésem, előkészületeim találkoznak az ifjú pár elképzeléseivel, 
és valóban megélhetik a legszebb napjukat.  Én abban segítek, hogy ez megvalósulhasson.  

Gyermekzsúrok
A gyermekek, egyenként megismételhetetlen kis csodalények. Fantáziaviláguk, energiájuk, leleményességük őszinte és párat-
lan. Ha szülőként valaki vágyik arra, hogy ne csak sablonos, a megszokott játszóházi zsúrral lepje meg csemetéjét, hanem 
valami különlegeset, valami egyedit szeretne, mely örök emlékül szolgálhat a gyermekének, azt hiszem, akkor a legjobb helyen 
jár. A szolgáltatások és lehetőségek tárháza korlátlan, valósítsuk meg együtt a felejthetetlen élményeket. 

                               Erdős-Tóth Fruzsina, Tollas Brigitta
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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.

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! 
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

Fenyőbútor eladó, 3 ajtós ruhásszekré-
ny és számítógéptartó íróasztal. Mege-
gyezés az árban a helyszínen! Érd.: 
30/743-8201

KERES-KÍNÁL

Eladó boroshordó 30 l , 50 l, 60 l, 110 
l; 2 ajtós szekrény; szőlőprés; haspad; 
gázpalack; mikrohullámú sütő; 12 sze-
mélyes kerti asztal; 2 lóca; Kati rattan 
üvegasztal 4 székkel; szolárium házi 
használatra. Érd.: 20/5431819

Eladó FÉG-C18 típusú fali kazán 
füstcsővel. Nagyon jó állapotban. 
Érd.: 52/951-470

Vágócsirke, néma pecsenyekacsa 
kapható, illetve konyhakészre tisztítást 
vállalok. Érd.: 30/602-4977

Eladó Békéscsabai hófogós bon cserép kb. 
800 db és sima szalagcserép 500 db. Ugyanitt 
gyönyörű fenyő faragott gyerekágy, babaház, 
helytakarékos galériás gyerekágy, 2 szemé-
lyes franciaágy, 1 személyes heverő, gyerek-
ruhák, játékok és még sok más folyamatosan 
kapható a garázs vásárban. Érd.: Mp, Dózsa 
Gy. 3. 52/398-193

Eladó Florabest FHG 700/8 típusú 710W-
os 40 cm haszonszélességű elektromos 
kerti kapa 16.000 Ft. 1 db Garden Master 
2000w –os elektromos láncfűrész, 40 cm 
vágóhossz. 12.000 Ft .
Érd.: 30/777-8172

Bodaszőlő központban ház eladó. Or-
vosi rendelő, posta, busz, polgármesteri 
hivatal 100 méterre. Érd.: 30/3647218

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

Hűtőgépek javítása-adása-vétele ga-
ranciával, 12 hónapra. Használt hűtők 
eladása garanciával. Érdeklődni: Fene 
Imre 52/ 398-405, 20/ 964-8222

Szalagcserép olcsón eladó. 
Érd.: Homok u. 7 

Eladó felújított Energomat automata 
mosógép. Érd.: Fene Imre 52/398-405, 
20/964-8222

Háztartási és ipari varrógépek javítása 
garanciával. Hibamegállapítás, áraján-
lat ingyenes! Szervizelt táskavarrógépek 
folyamatosan kaphatók. Ollók élezését 
vállalom. Érdeklődni: Dandé István, 
Mikepércs, Dózsa György utca 18., 06-
52/387-384 vagy 06-20/929-2710

Mikepércsen eladó! Philips kárpittisztító 
porszívóval egyben 12.000 Ft, gőztisztító 
8000 Ft, 6 lapos olajradiátor 3000 Ft, 
középbarna kisszekrény 4 fiókos, egy ajtós. 
magasság: 75 cm, szélesség: 70 cm, mély-
ség: 35 cm 5000 Ft, 15 l zománcos zsíros-
bödön 2500 Ft, 5 l zománcos zsírosbödön 
1000 Ft. Érd.: 70/260-9222

Mikepércs Páska dűlőben (Kossuth u. folytatás) 
400 négyszögöl zártkerti ingatlan eladó. Vil-
lany és gázvezeték az utcában van. Érd.:30/484-
6581, 52/398-731
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KERES-KÍNÁL

Mikepércsi Tükör . kulturális és közéleti lap . Kiadja: Mikepércs Község Önkormányzata . 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1., tel.: (52) 398-111,
e-mail: onkormanyzat@mikepercs.hu, Felelős kiadó: Tímár Zoltán . Grafikai munka, tördelés: Vass Lajos . Szerkesztő: Vass Lajos
Fotó: Zahorján Mária . Nyomdai munkák: Dela Kft., Debrecen

Hirdetés: A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését: féloldal terjedelemben: 5.000 Ft, negyedoldal terjedelemben: 3.000 
Ft, apróhirdetés karakterszámtól függően: 300-400 Ft, apróhirdetés keretes: 300-400 Ft + 200 Ft. Hirdetését feladhatja a Wass Albert Közösségi Házban 
személyesen hétköznapokon 8.00-18.00 óra között, (Petőfi u. 67., Posta mellett). A Mikepércsi Tükör szándékolt tartalmával ellentétes, rágalmazó jellegű, 

provokatív vagy sértő tartalmú,  illetve sértő tartalomra felhívó hirdetések megjelentetését a lap kiadásáért felelős személy megtagadhatja. 

Mikepércs, Szabadság utca 12. sz. alatt eladó 
egy két szobás, konyhás, fürdőszobás, gáz 
és cserépkályha fűtésű családi ház, sok mel-
léképülettel, ipari árammal, 1173 m2 telken. 
Üzleti tevékenységre és kétlakásos ikerház 
építésére is alkalmas.  Eladó: heverők, asz-
tal, fotel, szekrénysor, íróasztal, tv állvány, 
mázsás mérleg 400 kg-ig. Érdeklődni: Fene 
Imre, 52/ 398-405, 06-20/ 964-8222

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

Érterápiás készülékkel kezelést vál-
lalok. Érdeklődni:06-30-329-7527

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TERMELŐI 
FOKHAGYMA ELADÓ.

Ár: fejes - 1100Ft/kg; 

Rendelhető: Konyhakészre tisztított 
fokhagyma: 1350Ft/kg, Enyhén sózott, 
darált fokhagyma, a hűtőben jövő 
nyárig kiválóan tárolható, kényelmesen 
felhasználható bármilyen ételbe: 850Ft/ 
fél kg, 1700Ft/kg

Cím: Hárnási Attila, Mikepércs Kossuth u. 31.

Rendelés: 30/488-2017

Mike Üzletház Kft
Mikepércs, Debreceni út 17.

(alapítva 1989)

Termékek: 
Sóder 0,4-0,24 - es, folyami homok, sárgahomok, termőföld, cement, mész
Fehér mosott mészkő, geotextília, fehér, fekete fólia több féle méretben, szegek 
16-200 mm között
Zárak, vasalatok, kilincsek, sarkok
Villanyszerelési anyagok
Vízvezetékek, elemek, idomok, csapok, csövek, HENKO, KPE csövek, fekete, 
illetve horgonyzott
Lemezek, huzalok, fekete, illetve horgonyzott
OSB lapok
Vágókorongok, tisztító korongok, lepke korongok
Sarok csiszolok, fúrógépek, orr fűrész, dekopir fűrész
Szivattyúk, hidroforok
Fém, beton és fafúrók, behajtó hegyek
Vasáruk, (szögvas, t-vas, zárszelvény, laposvas, köracél)
Betonacél (8-16 mm) kengyelvas, betonháló
Festékáru
Mezőgazdasági termékek felzsákolva (kukorica, búza, tritikálé, árpa, rozs, köles, 
zab, napraforgó, borsó)
Kiskerti, illetve szántföldi vetőmag
III. kategóriás növényvédő szerek
Tűzifa (akác, tölgy, bükk, fenyő és nyár) akár hasogatva is és fa brikett
Diószén (30 kg), brikett zsákolva
Biotermesztésű gyümölcsök

Szolgáltatások: 
Házhozszállítás árumozgatás
Csatornabekötés, járdaépítés
Fűnyírás, földmunka
Acéltermékek darabolása
Mérlegelés
Veszélyes fák kivágása
Építési telkek kialakításának intézése
Építési telkek árusítása Mikepércsen
4000-5000 nm – es telephelynek való telkek árusítása az ipari-gazdasági 
területen (hamarosan)
Mezőgazdasági munkák (szántás, vetés, boronálás, betakarítás, gödörfúrás, 
erdészeti munkák)
Bankkártyás, kézpénzes, átutalási mód

Elérhetőség: Mike Sándor 52/569-016, 30/943-0489, mikesandor41@freemail.hu

Keressen minket bizalommal!

Balmazújváros, Kossuth téren 3. 
emeleti 1,5 szobás lakás sürgősen 
eladó. Új nyílászárókkal, téglaépítésű, 
hőszigetelt saját mérőórákkal. Mike-
pércsi csere is lehet. Érd.: 30/364-7218

Kőműves-, ács- és burkoló munkát vál-
lalok Érd.: 70/333-5510

Mikepércs központjában 500 nm–
es építési telek, valamint felújításra 
szoruló kerékpár és 1 db jó állapotú 
sparhelt tűzhely eladó. Érd.:30/484-
6581, 52/398-731



Cigánycsuk Mikepércs határában. 
Készítette: Koncz Tibor


