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KÖSZÖNTŐ

Szeptember van, bár még melegen süt a Nap, a gyerekeknek elkezdődött az iskola, az ovisok új
csoportszobának örülhettek, a bölcsődében is sok gyerek kezdte meg a beszoktatási időszakot.
Minderről, valamint a gyerekek nyári élményeiről olvashatnak az Ősz első lapszámában.
Az Önkormányzatnál nyáron sem állt meg a munka, hiszen a Polgármesteri Hivatal új épületbe
költözik, annak érdekében, hogy jobb körülményeket biztosíthasson az ott dolgozóknak és az ügyfeleknek egyaránt. Az átköltözést követően nyílik lehetőség arra, hogy egy energetikai projekt keretében a Főtéren álló régi épület végre megújuljon, teret biztosítva egy új funkciónak.
A nagy sikerű Mikepércsi Nyár ezévi rendezvényéről fényképes beszámolót állítottunk össze. Az
Önkormányzat köszönetét fejezte ki a mikepércsi vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, akik
anyagilag is támogatták a Falunap és a Karneváli nap megrendezését.
Fontos hír, hogy végleges helyére költözött a gyermekorvosi rendelő, amely az Egészségközpontban várja a gyerekeket és a szüleiket.
A nyári fesztiválon mutatkozott be Mikepércs ingyenes applikációja, amelynek a letöltése igen jól
halad, és az Önkormányzat reményei szerint egy új, modern és valós idejű kommunikációt tesz
lehetővé a település vezetői és az itt élő Polgárok között.
Az október legfontosabb eseményét csak a nyomaték kedvéért hagytuk utoljára. 13-án újra választ
a település, hiszen önkormányzati választások lesznek az országban. Lapunkban olvashatják a hivatalos tájékoztatást az induló jelöltekről.
Az önkormányzati ciklus lezárása előtt készítettünk egy összefoglaló anyagot a legfontosabb
fejlesztésekről, amelyek segítettek otthonosabbá tenni Mikepércset, valamint beszámolunk a
folyamatban lévő beruházásokról is, annak érdekében, hogy segítsük a közös jövőnkről szóló döntést.
A Mikepércsi Tükör szerkesztősége is arra biztat minden választópolgárt, hogy éljen a lehetőséggel,
és vegyen részt a voksoláson október 13-án!

A Mikepércsi Tükör szerkesztői
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AZ ELMÚLT IDŐSZAK KÉPEKBEN, SZÁMOKBAN
2016-ban került átadásra a közel 600 millió forintból a KÖZOP-projekt keretében
megvalósított 3200 méter hosszú, Debrecen – Mikepércs közötti kerékpárút a mikepércsiek legnagyobb örömére. A kerékpárútnak köszönhetően biciklivel is elérhető közelségbe került Debrecen, legyen szó munkába járásról, bevásárló körútról, vagy egy könnyed
családi biciklizésről.
Az Önkormányzat 2015 és 2019 között a Belügyminisztérium támogatásával a különböző
Startmunka Mintaprogramok keretében számos értéknövelő beruházást valósított meg a
településen. Többek között egy 600 m2-es raktárépület és közösségi kemencés hely is
épült. Sor került traktorok és kapcsolódó tartozékok, útkarbantartási gépek, betonelemgyártási eszközök, asztalosipari gépek és különböző szerszámok beszerzésére. A kapott
bér és eszköztámogatás megközelítette a 800 millió forintot.
2016-ban valósult meg a település közlekedési infrastruktúrája szempontjából
legjelentősebb, Óvoda utca, Szabadság tér, Orosz István utca és Erdő utca által érintett 1
km hosszúságú gyűjtőútvonalának teljes körű felújítása. A gyűjtőút 351 millió forintból
épülhetett meg egy ÉAOP-projekt keretében részben Európai Uniós, részben hazai finanszírozásból.
A Belügyminisztérium támogatásával közel 40 millió forintból újulhatott meg a település több nagy forgalmú útszakasza (Rózsás, Rákóczi és Hold utcák egy része), ezen
túlmenően sikeres lakossági és önkormányzati együttműködés és közös költségvállalás
eredményeképpen 9 utcában került sor a meglévő útalap szilárd burkolatú megerősítésére,
a közlekedési infrastruktúra javítására.
A közmunkaprogramok keretében 4 kilométer új járdaszakasz épült közel 11 millió forint
összértékben. Az új járdaszakaszok révén számottevően javult a gyalogos közlekedés
helyzete, ezáltal a közlekedésbiztonság a településen. Mindezek mellett rendszeressé váltak az utak állagmegóvó munkálatai mind bel-, mind külterületen.
2018. decemberében 38 millió forintos Belügyminisztériumi támogatásból valósult meg
az Önkormányzat étkező-konyhájának felújítása, valamint több korszerű konyhai berendezés beszerzésére is sor került. A nyár végén megvalósult az ebédlő teljes bútorzatának
lecserélése.
2018-ban fejeződött be a közműves szennyvízelvezetéssel nem rendelkező településrészek
szennyvízcsatorna építése. A beruházás egy KEHOP-projekt keretében 389 millió forintból valósult meg, többek között 182 új bekötés kiépítésére került sor, ezáltal számottevően
javult a település csatornázottsága.
2017. decemberében került sor a Debrecent Mikepérccsel összekötő autópályaszakasz
megvalósítására. 2018-ban átadták a Berettyóújfalu és Mikepércs közötti szakaszt,
amelynek köszönhetően Mikepércs bekapcsolódott a nemzetközi közlekedési és gazdasági vérkeringésbe, mindezek mellett számottevően tehermentesült a település főútvonala a
kamionforgalom alól.
Önkormányzatunk eredményesen pályázott az első világháború mikepércsi áldozatainak
emléket állító emlékmű felállítására, amelynek keretében 3,5 millió forint támogatást
nyert.
A 2017-ben megújult új honlap mellé, a közelmúltban új mobiltelefonos applikáció készült,
amely várhatóan könnyebbé teszi majd a legfrissebb információkhoz történő hozzáférést,
segíti a Polgárok és az Önkormányzat közötti kommunikációt.
Az Önkormányzat a rászorulókról sem feledkezett meg, 2014 és 2019 között rendszeresen került sor különböző szociális ellátások kifizetésére összesen közel 70 millió forint
összegben.
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2014 és 2019 között összesen 1493 diák részesült tanulmányi
támogatásban, a diákoknak kiutalt tanulmányi támogatás mértéke megközelítette a 10 millió forintot. Ezt egészítette ki az
Önkormányzat által biztosított mikuláscsomag, valamint a
különböző nyári táborok megszervezése, továbbá a nyári kedvezményes étkeztetési lehetőség biztosítása.
Az Önkormányzat a Szakács Andor-díj keretében minden
esztendőben díjazta az adott tanévben legjobb teljesítményt
nyújtó általános iskolai diákokat. Az általános iskolai és óvodai pedagógusok munkájának elismeréseként pro magister díj
került átadásra. A Szakács Andor és Pro Magister-díjak 2017
és 2019 között kifizetett összege elérte az egymillió forintot.
A településfejlesztés természetesen nem áll meg, az eddigi
több mint 1.5 milliárd forint értékű pályázati megvalósítás
mellett további – legalább - 1.5 milliárd forint támogatás
felhasználása vár a településre

2019 Szeptember

sítása a Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. irányításával valósulhat meg.
2020-as tervezett befejezéssel folyamatban
van a Mikepércs – Sáránd közötti kerékpárút
beruházás megvalósítása 540 millió forintos támogatási összegből, amely szervesen illeszkedik majd a Debrecen - Nagyvárad közötti kerékpárút hálózathoz.
Mindezek mellett várakozással tekint az Önkormányzat a bölcsőde bővítésére tavasszal benyújtott pályázatára, amely pozitív elbírálás esetén
tovább növeli a szűkössé vált férőhelyszámot,
a nagy népszerűségnek örvendő intézményben.

2019 őszén kezdődik egy TOP-projekt keretében a település
csapadékvíz-elvezető csatornahálózatának fejlesztése 100
millió forintos támogatási összegből. A beruházás eredményeképpen a település legveszélyeztetettebb részein végre
megoldódhat az évtizedes belvíz probléma.
Az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése megújuló
energiafelhasználás kialakításával című projekt keretében három önkormányzati épület, többek között a jelenlegi polgármesteri hivatal épületének teljes körű energetikai
korszerűsítése valósulhat meg, várhatóan a jövő esztendő első
felében. A beruházás összköltsége közel 200 millió forint.
TOP-pályázat keretében valósulhat meg a Tisza István utcai
óvoda három csoportszobával történő bővítése, a Petőfi utcai
óvodai feladatellátási hely teljes körű kiváltása. A beruházás
megvalósítását ezidáig megnehezítette az építési költségek
drasztikus emelkedése, amely okán szükségessé vált többlettámogatás iránti igény továbbítása a támogatást nyújtó
minisztériumhoz. Az Önkormányzat igényének elbírálása
folyamatban van, amelyet követően felgyorsulhat a beruházás
megvalósítása.
Az Önkormányzat az Európai Unió által meghirdetett
WIFI4EU pályázat keretében tizenötezer eurót, azaz közel
négy és félmillió forintot nyert wifi-berendezésekre és wifihozzáférési pontok létrehozására, mellyel a felhasználók
számára ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat kerül
biztosításra a helyi közösségi élet főbb színterein, például a
település Főterén. Hajdú-Bihar Megyében Mikepércs mellett
csupán egy település nyert a pályázaton.
Az Önkormányzat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében egy 90 m2 alapterületű C típusú
sportpark megvalósítására nyert pályázatot, amely a legkisebbek örömére kiegészül az Önkormányzat által vásárolt játszótéri eszközökkel.
Kormányzati támogatás eredményeképpen 6 tanteremmel
bővülhet a település általános iskolája. A beruházás megvaló-

Tímár Zoltán polgármester
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AMIT AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL
TUDNI ÉRDEMES
A köztársasági elnök 2013. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanerre a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választását.
Október 13-án egy fő polgármestert és 6 fő helyi önkormányzati képviselőt választunk.
A szavazólapon polgármester-jelöltként, illetve képviselő-jelöltként az szerepelhet, aki a választópolgároktól a szükséges számú ajánlást – az ajánlóívek aláíratásával – megszerezte. A polgármester-jelöltnek
114, a helyi önkormányzati képviselő-jelöltnek 38 ajánlást kellett megszereznie.
A Nemzeti Választási Bizottság határozata értelmében Mikepércsen roma nemzetiségi önkormányzati
képviselők választására is sor kerül. Azok a választópolgárok, akik kérték felvételüket a roma nemzetiségi névjegyzékbe, 3 fő nemzetiségi önkormányzati képviselőt választhatnak. A nemzetiségi önkormányzati
képviselő-jelöltnek 5 érvényes ajánlást kellett gyűjtenie. Az ajánlásgyűjtés határideje szeptember 9-én járt
le. Az ajánlásokat a Helyi Választási Iroda ellenőrizte le, majd a Helyi Választási Bizottság gondoskodott a
jelöltek nyilvántartásba vételéről.
A választópolgárok a megszokott helyen a Hunyadi János Általános Iskolában, Mikepércs, Nagyváradi u. 1.
sz. alatt – négy szavazókörben - szavazhatnak. A szavazóhelyiségek bejáratánál tájékoztató plakátok jelzik,
hogy melyik szavazókörbe melyik utcák tartoznak.
Mint minden választásnál, így most is mozgóurnát igényelhetnek a mozgásukban korlátozott választópolgárok, akiket a szavazatszámláló bizottság otthonukban keres fel a mozgóurnával, hogy leadhassák a szavazatukat.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00
óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október
13-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező
személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig
nyújthat be.
Az átjelentkezés lehetősége eltér az országgyűlési vagy az európai parlamenti választáson megszokottól.
Önkormányzati választáskor csak az a választópolgár kérhet átjelentkezést, aki nem a lakóhelyén, hanem a
bejelentett tartózkodási helyén szeretne szavazni.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodához.
Az átjelentkezési kérelmet és mozgóurna iránti kérelmet a www.valasztas.hu felületen elektronikusan is be
lehet nyújtani.
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Az alábbi jelölteknek sikerült összegyűjteni a szükséges ajánlásokat:

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
1. Tímár Zoltán

FIDESZ-KDNP

EGYÉNI LISTÁS JELÖLTEK SORSOLT SORRENDJE
1. Dr. Karácsony Sándorné

független jelölt

2. Dr. Varga Éva

független jelölt

3. Dr. Molnár Gábor

független jelölt

4. Tollas Brigitta

független jelölt

5. Balla László Levente

független jelölt

6. Kimás István

független jelölt

7. Karácsony Antal

FIDESZ-KDNP

8. Dr. Kun József

független jelölt

9. Kun Gábor

független jelölt

10. Kiss Sándorné

FIDESZ-KDNP

11. Mike Sándor

független jelölt

12. Rácz Gabriella

FIDESZ-KDNP

13. Gombos Imre Zsolt

független jelölt

NEMZETISÉGI EGYÉNI JELÖLTEK SORSOLT SORRENDJE
1. Balogh Mihály

CÖCE

2. Gyöngyösi Brigitta

RPM

3. Ajtai Marianna

CÖCE

4. Gyöngyösi Endre

RPM

5. Gyöngyösi Endréné

RPM
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SZEPTEMBER 11-ÉN MEGNYITOTTA KAPUIT AZ ÚJ
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
Évek óta az Óvoda utca 4. szám alatt kialakított szükség rendelőben folyt a gyermekorvosi rendelés. Az idei
esztendőben lehetőség nyílt a Szabadság utcai Egészségközpont átalakításával a gyermekorvosi rendelés átköltözésére, amelynek eredményeképpen a fogorvosi ellátás kivételével valamennyi alapellátási forma egy
helyszínen vált elérhetővé. A gyermekorvosi rendelő két korábbi tanácsadó helyiség egybenyitásával, míg
a váróterem a korábbi gyógyászati segédeszköz bolt átalakításával került kialakításra. A beruházás eredményeképpen a gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat végre egymás szomszédságában működhet, amely
a korábbi ingázás megszűnésével nagy könnyebbséget eredményez mind a szülők és gyermekek, mind pedig
az egészségügyi dolgozók részére. A beruházást, valamint a kapcsolódó új eszközbeszerzést az Önkormányzat
önerőből valósította meg.
Tímár Zoltán polgármester
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ISMÉT A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL
Az új edényzetek (kukák) bevezetése kapcsán megsokszorozódtak a kérdések az Önkormányzat Facebook
oldalán, ezért újra összefoglaljuk a szemétszállítással kapcsolatos főbb tudnivalókat:
A kommunális hulladékgyűjtés vonatkozásában nincsen változás, a szolgáltató továbbra is minden héten,
a hétfői és keddi napokon szállítja el a házak elé kihelyezett új, 120 literes szürke fedelű edényzetekben
összegyűjtött kommunális hulladékot.
A szelektív hulladék gyűjtésében sincs változás az új 120 literes sárga fedelű edényzetben kihelyezett szelektív hulladékot a szolgáltató havi egy alkalommal minden hónap utolsó hétfő és kedd napjain szállítja el, azzal
hogy a szelektív hulladék begyűjtése igazodik a kommunálishoz, tehát azon utcákban, ahol hétfőn van az
ürítési nap, ott a szelektív elszállítás is hétfőn lesz, ahol kedden, ott kedden kerül sor a szelektív edényzetek
ürítésére.
A szelektív sárga fedelű 120 literes edényzetekbe elkülönítés nélkül, vegyesen helyezhető el a papír, műanyag
és fémhulladék. Abban az esetben, ha a háznál keletkezett szelektív hulladék mennyisége meghaladja a
120 literes edényzet űrmértékét, úgy az összegyűjtött további hulladék bármely átlátszó műanyag zsákban
kihelyezhető, amelyet a szolgáltató szintén elszállít.
A szelektív hulladék elszállítása kapcsán ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a szolgáltató csak azon szelektív hulladékot gyűjti össze, amely a kijelölt napon, reggel 6 óra előtt kihelyezésre kerül.
Az üveghulladék gyűjtése továbbra is a településen kijelölt gyűjtőponton történik. Az üveghulladék nem
helyezhető el a sárga fedelű edényzetben.
Ezúton is kérünk minden kedves Polgárt, hogy aki még nem vette át az új edényzeteket, az mielőbb tegye
meg. Az edényzetek lakcímkártya felmutatása mellett átvehetők hétfőtől csütörtökig, 8 és 16 óra között a
Mikepércsi Polgármesteri Hivatalban. A szolgáltató az átmeneti időszak leteltét követően már csak az új edényzetekben kihelyezett hulladékot fogja elszállítani.
Dr. Vántus Tamás jegyző

SZÍNES, ÚJ BÚTORZAT FOGADTA A GYERMEKEKET AZ ÉTKEZŐ-KONYHÁBAN
A Menő Menza pályázati konstrukció keretében elnyert támogatásból már több iskolai
program is megvalósulhatott, legutóbb az
elhasználódott régi étkező bútorzat lecserélése történhetett meg.

Az elnyert támogatásból 30 db új éttermi
asztal, 170 db új színes szék és új függönyök
megvásárlására került sor. A gyerekek nagy
örömmel fogadták a színesebb, megújult
ebédlőt.
Fejérné Juhász Mónika intézményvezető
9.
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BEFEJEZÉS ELŐTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÚJ ÉPÜLETÉNEK ÁTÉPÍTÉSE
Több hónapos előkészületet követően költözik át a Polgármesteri Hivatal az új helyére, az Óvoda utca 4. szám
alatti felújított volt iskolaépületbe.
A Kosssuth utcai hivatal már régóta nem tudta betölteni funkcióját, a legnagyobb problémát az épület
szűkössége jelentette, amely kényelmetlen volt mind az ügyfeleknek, mind az ügyintézőknek.
Az átköltözés előtt jelentős átalakítási, felújítási munkák elvégzésére került sor:
A földszinten a korábbi nagyobb helyiségek három részre osztásával irodahelyiségek kerültek kialakításra.
Egy irodában egy, legfeljebb két ügyintéző fog a jövőben dolgozni, ezáltal a munkavégzés hatékonyabbá, az
ügyfelek részére a hivatali ügyintézés kényelmesebbé válhat.
Az emeleten kapott helyet a polgármesteri, alpolgármesteri, a jegyzői, aljegyzői iroda és a hozzájuk kapcsolódó titkárság, a gazdaságvezető irodája és a pénzügyi iroda. Szintén az emeleten lett kialakítva a képviselőtestületi üléseknek helyt adó
testületi terem.
A felújítás keretében sor került
a vízvezetékhálózat részleges
felújítására, megtörtént az egész
épület tisztasági festése, a telefon
és informatikai hálózat kiépítése.
A felújítás, átalakítás költségét az
Önkormányzat teljes egészében
saját forrásból biztosította.
A felújítás elkészült, a költözésre
az irodahelyiségekhez rendelt
ajtók megérkezéséig kell várni.
Tímár Zoltán polgármester

ELKEZDŐDHET AZ ELSŐ INGYENES WIFI PONTOK
KIÉPÍTÉSE A TELEPÜLÉSEN
Amint arról korábban beszámoltunk, az Önkormányzat az Európai Unió által meghirdetett WIFI4EU pályázat
keretében közel négy és félmillió forintot nyert wifi-berendezésekre és wifi-hozzáférési pontok létrehozására,
mellyel a felhasználók számára ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat kerül biztosításra a helyi közösségi élet főbb színterein. A beruházás eredményeképpen díjmentes internetezési lehetőség jön létre a település Főterén,
a Kató Iskola melletti játszótér területén, az Egészségközpontban és annak környezetében, az Óvoda utcai és a Petőfi
utcai buszmegállók területén, valamint az Óvoda utcai új
Polgármesteri Hivatal környezetében. A területek felmérése
megkezdődött, hamarosan indul a kivitelezés.
Tímár Zoltán polgármester
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SZEPTEMBERBEN ÉRKEZIK A KELENGYECSOMAG
TELEPÜLÉSÜNK LEGIFJABB POLGÁRAIHOZ
A Képviselő-testület Tímár Zoltán polgármester javaslatára 2019. márciusában döntött a kelengyetámogatás
bevezetéséről, amelynek összege gyermekenként 15.000 Ft pénzbeli támogatás és 15.000 Ft értékű babaápolási termékcsomag. Egy júliusi rendeletmódosítás eredményeképpen a természetbeni támogatás mértéke
20.000 Ft-ra emelkedett, így a szülők 2019. évben született gyermekük után már 35.000 Ft összértékű kelengyetámogatás igénybevételére váltak jogosulttá. A természetbeni támogatás részét képező babaápolási
csomag beszerzése megtörtént, a juttatás átadása szeptemberben történik, amelynek részleteiről az érintettek
értesítést kapnak.
Kiss Sándorné alpolgármester

ÚJ CSOPORTSZOBÁVAL BŐVÜLT A CSODAVÁR ÓVODA

Településünk szerencsés helyzetben van, hiszen évről évre növekvő gyermeklétszámmal büszkélkedhet. A növekvő gyermeklétszám megköveteli a
bölcsődei és óvodai férőhelyek folyamatos növelését. A bölcsőde bővítésére
két különböző pályázat is benyújtásra került, emellett az óvodabővítési
pályázat megvalósítása is folyamatban van, jelenleg az Önkormányzat a
korábban benyújtott többletforrás iránti igényének elbírálására vár.
Mindezek mellett szükségessé vált még a szeptemberi óvodakezdés előtt
egy további csoportszoba önerőből történő kialakítása, amelyet meglévő
helyiségek átalakításával sikerült megvalósítani a Tisza István utcai óvodaépületben. Az új csoportszoba bútorzatát az Önkormányzat asztalos szakemberei készítették el a gyermekek és az óvónők legnagyobb megelégedésére. A megnövekedett gyermeklétszámhoz igazodóan természetesen új
óvónő és dajka kezdte meg a munkát szeptemberben, melyhez sok sikert
kívánunk.
Rácz Gabriella képviselő
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HELYI TERMÉKEK AZ ÚJ HELYI PIACON!
Az országban egyre népszerűbbek a termelői piacok, ahol narancsot és banánt ugyan nem lehet venni, de
biztosak lehetünk abban, hogy minden termék helyi és az idénynek megfelelő. Itt nincs télen paradicsom és
szőlő, de van savanyúkáposzta és sütőtök. A zöldség és gyümölcs nem utazta be a fél világot, éppen ezért nincs
különböző vegyszerekkel tartósítva az útra, hanem friss, sőt annyira friss, hogy lehet, éppen aznap reggel szedték le. Benne van a helyi föld és az otthoni napfény íze, amitől igazán ízletes és finom.
Az Önkormányzat teret biztosítva a helyi termékek piaci árusításának, a régi piac területének egy részét
térkőburkolattal látta el. A már meglévő 2 db fedett árusító pavilon mellé további pavilonok érkeznek a
közeljövőben.
Valóságos kincsesbánya egy ilyen kis piac, ahol a helyi őstermelők árusítják a saját maguk által megtermelt
zöldségeket, gyümölcsöket, amit eredetileg sokan nem is eladásra, hanem csak saját szükségletre termelnek és
ha jobb a termés, a felesleget eladják a piacon. És itt van a lényeg: nem piacra, hanem saját szükségletre megtermelt termékekről van szó. A termelő olyan terméket visz a piacra, amit ő maga is elfogyaszt.
A piac természetesen közösségi térként is szolgál, ahol személyes kapcsolat alakul ki a termelők és a vásárlók
között és ez élménnyé teszi a vásárlást. És ez az élmény megmarad egészen az asztalig, amitől tényleg ízletesebbek lesznek az ételeink.
Tímár Zoltán polgármester
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JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKKEL KIBŐVÍTVE ÉPÜL MEG
A TELEPÜLÉS ÚJ SPORTPARKJA
Áprilisban számoltunk be róla, hogy az Önkormányzat C típusú sportpark megépítésére nyert támogatást a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében. Önkormányzatunk részéről a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi dokumentum aláírásra
került, a kivitelezésért felelős BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt. megkezdte a kivitelezés előkészítését. A kondipark az új COOP bolt melletti zöld területen kap majd
helyet. Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított kondiparkot saját forrásból kiegészíti további játszótéri eszközökkel, hogy a legfiatalabb korosztályok is kedvet kapjanak az új sportpark
használatához. Ennek keretében 2 db rugós játék és egy darab kétállású hintaállvány kerül telepítésre, egy baba
és egy laphintával felszerelve.
Karácsony Antal alpolgármester

MEGÉRKEZETT AZ IDEI SZOCIÁLIS TŰZIFA A TELEPÜLÉSRE
Az idén is sikeresen pályázott az Önkormányzat a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. Azok az önkormányzatok nyújthattak be támogatási
igényt, melyek lakosságszáma 2019. január 1-jén nem érte el az 5 000 főt.
A 2019. augusztus 21-én kelt támogatói okirat értelmében az Önkormányzat idén 316 erdei köbméter
keménylombos tűzifa megvásárlására kapott támogatást 6.822.440 Ft összegben.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is a Nyírerdő Zrt. biztosította a tűzifát, amely már meg is érkezett
településünkre.
A támogatásból megvásárolt tűzifát az Önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően december
közepe és a jövő év februárja között osztja ki a rászorulók részére.
Vida Gáborné aljegyző
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BEMUTATTÁK MIKEPÉRCS APPLIKÁCIÓJÁT
Már letölthető az az applikáció, melyet az Önkormányzat együtt fejlesztett a tizenöt éve az informatika webes
megoldásokat kínáló piacán jelen lévő vállalkozással, a DIMA Kft-vel. A Kft. vezetője, Dinkó Tamás az applikációt bemutató sajtótájékoztatón elmondta, évek óta tapasztalják, hogy jelentősen átalakult a világhálón
megjelenő információforrás iránti igény, elvárás, ezért is örültek, hogy egy Debrecen melletti, igen innovatív
település kereste meg őket azzal az igénnyel, hogy a lakosság elvárásainak megfelelve, a települési kommunikáció színvonalának emelése érdekében applikációt fejlesszenek. Így készült el szoros együttműködésben
a megrendelővel, annak igényei szerint Mikepércs
applikációja, mely egy könnyebb, interaktívabb kapcsolattartást, ügyintézést tesz lehetővé a lakosság és
a település vezetése között. Mikepércs polgármestere
elmondta, hogy az ingyenesen letölthető (andoridos
– Play Áruház, ios – App Store felületen egyaránt
futó) applikációt használók naprakész információkat
kaphatnak a települést érintő hírekről, programokról.
Az applikáció legfontosabb funkciója a tájékoztatás, de
minden települési, közérdekű információ megtalálható
a felületen. A fejlesztés nem ért véget, hiszen rendszeres a kapcsolat a cég és a település vezetői között
annak érdekében, hogy a még felmerülő igények is
beépítésre kerülhessenek, megfelelve a mikepércsiek
elvárásainak.
Az applikációt az indulása óta több százan töltötték le,
az Önkormányzat tájékoztatása szerint - kedvezve a
letöltőknek - a közelgő választások eredményét is ezen a kommunikációs csatornán fogják először bejelenteni a Mikepércsi Polgároknak, tehát aki még nem töltötte le, annak érdemes lesz ezt megtenni október 13-áig.
Dienes Zoltán
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A NEMZETKÖZI FUTÓVERSENYEN TÚL IDÉN EGY CSALÁDI
SPORTNAP IS VÁR RÁNK OKTÓBER 20-ÁN
Tavaly először került megrendezésre az OrganicaFX Running Nagyvárad-Debrecen Szupermaraton futóverseny, ami idén újra áthalad Mikepércsen október 20-án, vasárnap. A 11 településen áthaladó sporteseményt a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal közösen a Hajdú Rendészeti Sportegyesület
szervezi. A verseny fő céljai közt a sport és az egészséges életmód népszerűsítésén túl, a balesetmegelőzés,
valamint a közlekedésbiztonság fontossága is szerepel a települések határon átívelő összefogásával
együtt. Idén váltópontként fogjuk támogatni az áthaladó futókat a verseny során. Bízunk benne, hogy
kellően tudjuk biztatni őket a rájuk váró hajrában a célig, Debrecen főteréig.
Örömmel fogadta Tímár Zoltán polgármester úr a felkérést a Hajdú Rendészeti Sportegyesület elnökétől,
Balogh József úrtól a futóverseny napján közösen megrendezésre kerülő Családi Sportnap megszervezésére. Közösen zajlanak az egyeztetések a programok kapcsán, melyek segítik majd az egészséges
életmódra, sportszeretetre és a rendészeti pálya népszerűsítésére irányuló nap megvalósítását. Bemutatkoznak majd a helyi sport szervezeteink, táncos csoportjaink, számos új sport is megjelenik majd, valamint rengeteg sporteszköz kipróbálására nyílik lehetősége a látogatóknak (pl.: evezőgépek, kondipark
stb.). Kicsik és nagyok számára egyaránt izgalmas programokkal és bemutatókkal készülünk. A rendezvény a Mozgásban az erő elnevezésű pályázati projekten belül valósul meg, amit a Magyar Rendészeti
Sportszövetség, a Belügyminisztérium sportszervezetének felkérésére, a Hajdú Rendészeti Sportegyesület és az általuk alapított a Pro Event Agency Kft. szervez. Az Önkormányzattal közösen kialakított
programok a településünkön élők érdeklődésének megfelelően valósulhatnak meg, teret engedve a helyi
csoportjainknak.
A részletes programmal hamarosan jelentkezünk.
Kovács Andrea
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Az immár 11. alkalommal megrendezett Mikepércsi Nyár nyitónapjának kora reggelétől friss kenyér ínycsiklandozó illata és vidám muzsikaszó hangjai fogadták az érdeklődőket Mikepércs főterén augusztus 17-én.
A tartalmas programsorozat Old Timer ébresztővel vette kezdetét, majd az immár éber apróságokat zenés
foglalkozás és a Holló Együttes “Vásárfia” című interaktív műsora szórakoztatta a délelőtt folyamán. Az
izgalmas műsorszámok mellett, a Fesztivál keretében, a település két új kuriózumával is megismerkedhettek
az érdeklődők. Előbb Mikepércs legújabb közösségi színterének, a Főtér mellett kialakított kemencés
pajtának átadására került sor. Az épület a Belügyminisztérium pályázatának segítségével épült meg, a kemence létrejöttét az Önkormányzat kizárólag saját forrásból finanszírozta, demonstrálva ezzel is, hogy a
hagyományok őrzésének szándéka továbbra is meghatározó módon jelen van a település közösségi életében.
Az építmény a hagyományos búbos kemencén kívül grillsütővel, mosogatóval és előkészítő felületekkel is
rendelkezik az ételek alapanyagai számára. Az akár 350-400 fokra felmelegíthető kemence másfél tucat, 18
darab 2 kilós kenyér befogadására alkalmas. Kialakítása a mai modern technológiákat ötvözi a rég idők
hagyományaival, így lassan veszíti el csak melegét, és minden felületén egyenlő a hőelosztás. A közösségi tér
átadóját követően az új építményben tartott sajtótájékoztatón került bemutatásra egy többfunkciós telefonos
applikáció, a Mikepércsi App. Az Android és iOS rendszerekre készült alkalmazáson nem csak a település
legfrissebb hírei érhetőek el a helyi polgárok és a Mikepércs iránt érdeklődők számára, hanem hivatalos
ügyeiket és időpontfoglalásaikat is kényelmesen intézhetik ezentúl az app segítségével, továbbá lehetőségük
van hibabejelentésre is az Önkormányzat felé. A program turisztikai menüpontjában az érdeklődők a település
aktuális programjairól tájékozódhatnak, valamint megtekinthetik Mikepércs látványosságait is. Mindezeket
Dinkó Tamástól, az alkalmazást készítő DiMa Kft. képviselőjétől tudhattuk meg.

A délután során számos izgalmas előadás várta még a fesztiválra látogatókat. A déli harangszót követően motoros bemutatót tekinthettek meg az érdeklődők, majd a délutáni órákban településünk művészeti csoportjai
és civil szervezetei, továbbá meghívott vendégek szórakoztatták a közönséget színvonalas előadásaikkal.
Az este közeledtével a Neoton Famíliában ismertté vált Csepregi Éva közismert számaival mozgatta meg a
nagyszínpad előtt összegyűlteket. Ezt követően Liszter Sándor és a Vadrózsák léptek a fesztivál színpadára,
majd napnyugta után Erdős-Tóth Fruzsina és Tóth
Zsolt, vagyis a fruzsikáS zenekar ismert dalokkal és saját szerzeményekkel szórakoztatta az
érdeklődőket. Az este utolsó zenekara, sztárvendége, a 2014-ben alakult és számos díjat és elismerést szerzett Margaret Island volt.
Az estét tűzijáték és hajnalig tartó utcabál zárta.
Dienes Zoltán
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Igazi szikrázó fényekkel teli kánikulai nap várta a Mikepércsi Nyár elnevezésű rendezvénysorozat második,
„Karneváli” napjára kilátogató számos helybelit, illetve a sok-sok környékbeli és távolabbi településekről
érkezett érdeklődőt augusztus 18-án, Mikepércs Főterén.
A fellépők hosszú sorában elsőként a Tajvanról érkezett
Tajpej Ifjúsági Táncszínház egzotikus és élvezetes
előadásának tapsolhatott a lelkes nézősereg. A Debreceni
Virágkarnevál egyik illusztris fellépőjeként hazánkba
érkezett kínai tánccsapat teljes karneváli produkcióját bemutatta a rendezvény népes közönségének.
A fiatal tajvani művészek nagy sikerű produkcióját
követően a Virágkarnevál állandó fellépőinek számító
Szupersztár Mazsorett és Tánc Egyesület ifjú táncosainak
a „Keressük a hangot 2019” tehetségkutató nyertes
énekeseivel közös karneváli műsora gondoskodott az
egyre csak szaporodó vidám nézősereg tartalmas szórakozásáról.
A mikepércsi ZumbBombák a rendezvénysorozat mindkét napján felléptek. Életvidám és lendületes táncuk ezúttal is tovább emelte az est már egyébként is egyre inkább
egekbe szökő hangulatát.
Ezt követően a Kisgalambfalvi Református Kórus és a
Lelkes Zenekar töltötte be a Főtér légterét szívhez szóló
muzsikával, dalokkal. Utánuk a közben szép számban
összegyűlt fiatal rajongók erősen szabadszájú kedvence,
Mr. Missh foglalta el a színpadot, maga is meglepődve
azon, milyen sokan összegyűltek Mikepércsen őt látni és
hallani.
A karneváli este fellépőinek sorában végül az Irigy
Hónaljmirigy csapatának derűs paródia-koncertje következett, amelynek során többek között arról is informálódhatott a nézősereg, hogy Dzsudzsák Balázs a Reál-ba tart
(mert a COOP-ban már elfogyott a kenyér ;-) ).
A fantasztikus napot nem kevésbé
fantasztikus és emlékezetes utcabál zárta.
Dienes Zoltán
A Mikepércsi Nyár
2019. képgaléria qr kódja.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2019. Szeptember

KÖSZÖNJÜK VALAMENNYI TÁMOGATÓNKNAK, AKIK HOZZÁJÁRULTAK
A 2019. ÉVI MIKEPÉRCSI NYÁR
MEGRENDEZÉSÉHEZ!
Idén is nagy segítséget nyújtottak azok a vállalkozók és magánszemélyek, akik anyagi támogatással, tombola
felajánlással, ingyenes szolgáltatásnyújtással, önkéntes munkával hozzájárultak a rendezvény sikeres megvalósításához.

Közel 1.5 millió forint gyűlt össze!

Támogatásuk révén színesebb és változatosabb programok várták a falunapra és az azt követő karneváli napra
kiérkező vendégeket. A rendezvény sikerességét jelzi, hogy mindkét napon sikerült megtölteni a település Főterét
és a környező rendezvény helyszíneket, a kikapcsolódást és önfeledt felüdülést kereső fesztiválozókkal.

Támogatóink voltak:
Alter-Center Kft.
Atidor-Ép Kft.
B és B Fuvar-Ker Kft.
Berta István
Berta Istvánné
Boros Gergő Benjamin
Controllpoint Audit Bt.
Csengeri Lajos
Csengeri Lajosné
Debreceni Vízmű Zrt.
Dr. Károlyi Sándor és Károlyi Ágnes
Dr. Kassai Gabriella
Dr. Kiss Miklós ügyvédi Iroda
Dr. Torba Sándor
Fekete Erzsébet Katalin
Fekete Major Kft.
Gombos Imre
Győrösi Gábor
Haszonvas Bt.
JakabNet Szoftverház Kft.
Kelemen Lajos
Kerekesné Gajdos Julianna
Kiss László
Kun Józsefné
Lénárt János
Loós és Társa Kft.
Mike Üzletház Kft.
Mike Wash Kft.
Mikepércsi Három Gazda Kft.
Mikepércsi Kft.
Molnár László és Neje
NR Szoftver Kft.
Nyírber Kft.
Oláh István
Pénzes Lajos

18.

Rituper Tamás
Start-Autó 2001 Bt.
Suliszervíz Kft.
Szabados András
Szilágyi Vilmos
Sziltop Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft.
Szőke Truck Kft.
TAR-Z-SZER Kft.
Technosolar Szolgáltató és Kivitelező Kft.
Tiszántúli Takarékszövetkezet
Tóthné Kiss Katalin
Varga Csaba és Vargáné Németh Veronika
Vincze-Gál Geotechnikai Bt.

EGYÉB TÁMOGATÁST NYÚJTÓK:
94-Nagy Pékség
Baromfiudvar
Budai András
De-Fatex Kft.
Fene Imre
Gombos Imre

Hajdú Ferenc
Hajdú-Coop Zrt.
Hügli Food Élelmiszeripari
Kft.
Kemence Zug
Kerekes Ferenc
Kerekes Kft.

Meal Trade Kft.
Mike Húsbolt
Mike Sándor
Zaza Cukrászda
Esztár Község Önkormányzata
Pocsaj Nagyközség Önkormányzata

Tímár Zoltán polgármester

2019. Szeptember

NAPSUGÁR BÖLCSŐDE

Mikepércsi
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„KIPP, KOPP, KOPOGOK, BÖLCSŐDÉBE SZALADOK.”
2019. szeptember 2-tól megkezdtük a 6. nevelési - gondozási évünket, szülővel történő fokozatos beszoktatással ismerkednek a gyermekek az új környezettel. Szeretnénk, hogy a gyermekek minél könnyebben,
kíméletesebben szokják meg a közösségi életet. A gyengéd átmenet a család és a bölcsőde között szorosan
együttműködve, a fokozatokat megtartva, a gyermek egyéni igényeinek, ütemének megtartásával lehet eredményes. A családlátogatás a gyermekek jobb megismerése és a családdal való kapcsolatfelvétel miatt nagyon
fontos. Szeretnénk, hogy a gyermekek szeretetteljes környezetben töltsék mindennapjaikat a bölcsődében.
A zenebölcsőde időpontjai:
2019. október 08. (Kedd), helyszín: Mikepércsi Bölcsőde
2019. november 12. (Kedd), helyszín: Mikepércsi Bölcsőde
2019. december 10. (Kedd), helyszín: Mikepércsi Bölcsőde

5. Születésnap a Mikepércsi Bölcsődében
2019. szeptember 20-án délután 16 órától
várunk szeretettel minden kedves családot a
családi délutánunkra, hogy együtt ünnepeljük
meg a Születésnapunkat.
Dudás Gyöngyike
intézményvezető

19.
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CSODAVÁR ÓVODA

2019. Szeptember

ÚJ NEVELÉSI ÉV KEZDŐDÖTT A CSODAVÁRBAN
Megkezdődött a 2019/2020-as nevelési év a Csodavár Óvodában is. Ebben az évben már 7 csoportban 14 óvodapedagógus, 7 dajka és 2 pedagógiai asszisztens várta a nyári szünet után a 190 gyermeket.
Az elmúlt évekhez képest jelentősen megnőtt településünkön a gyermekek száma, így óvodánkban is többen
iratkoztak be a 2019/2020-as nevelési évre. Örömmel fogadtuk, hogy a Szülők a Csodavár Óvodát választották, de
a 6 működő csoportban már nem volt elég hely még az óvodaköteles gyerekek számára sem. Óvodánk fenntartója,
a Mikepércs Községi Önkormányzat úgy döntött, hogy létrehoz egy újabb csoportot az 5 évvel ezelőtt épült Tisza
István utcai óvoda részben. A mosdó és az öltöző már rendelkezésünkre állt. A fejlesztő szoba és a többcélú terem
összenyitásával került kialakításra az új világos, szépen berendezett csoportszoba. Az új Süni csoportot örömmel
vették birtokba a gyerekek és felnőttek egyaránt.
A legkisebbek a Süni, Nyuszi és Méhecske csoportban kezdhették meg óvodás éveiket. Kezdetben kicsit pityeregve
váltak el szüleiktől, de délután már vidáman indultak haza az üdvözlő ajándékul kapott mézeskalács baglyokkal.
Ezután napról-napra nagyobb lelkesedéssel léptek be reggel a csoportszobába, hogy újabb izgalmas játékokat
fedezzenek fel. A nagyobbak örömmel üdvözölték rég látott társaikat, és szívesen osztották meg egymással nyári
élményeiket. Az óvoda dolgozói ebben az évben is igyekeznek tartalmas, fejlesztő és vidám programokkal színesíteni a gyerekek óvodában töltött napjait.
ŐSZI PROGRAMJAINK:
szeptember 27. Hagyományőrző szüreti mulatság a szülőkkel együtt.
október 19. Óvodabál, ahová sok szeretettel várjuk a mulatni vágyókat, akik részvételükkel támogatják óvodánkat.
Rácz Gabriella óvodavezető

20.
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OVISULI
Immár hetedik éve indítja el iskolánk a már hagyományossá vált iskola-előkészítő programunkat, az Ovisulit. Programsorozatunk céljai nem változtak. Szeretnénk, ha a hozzánk érkező gyerekek felkészülten,
gördülékenyen, stresszmentesen kezdenék iskolai éveiket.
Célunk, hogy megismerjék az iskola világát, szokásait, valamint a szülőkkel együtt megismerjék a
következő tanév első osztályos tanítóit, iskolánk pedagógusait. Programjainkon keresztül a szülőknek is
meg szeretnénk könnyíteni az iskolakezdést, hiszen
a párhuzamosan zajló foglalkozásokon minden iskolát
Ovisuli
érintő kérdésről tájékoztatást adunk a résztvevőknek.

Immár hetedik éve indítja el iskolánk, a már hagyományossá vált iskolaelőkészítő programunkat, az
Ovisulit. Programsorozatunk céljai nem változtak. Szeretnénk, ha a hozzánk érkező gyerekek felkészülten,
gördülékenyen, stresszmentesen kezdenék iskolai éveiket. Célunk, hogy megismerjék az iskola világát,
A 2019/2020-as
programjai
lesznek,
szokásait, valamint
a szülőkkeltanév
együtt Ovisulis
megismerjék
a következőa következők
tanév első osztályos
tanítóit, iskolánk
melyreProgramjainkon
sok szeretettel
várunk
mindenisLEENDŐ
„HUNYADIS”
kisdiákot,hiszen a
pedagógusait.
keresztül
a szülőknek
meg szeretnénk
könnyíteni az iskolakezdést,
és érdeklődő
szülőt:
párhuzamosan zajló foglalkozásokon, minden
iskolát érintő
kérdésről tájékoztatást adunk a résztvevőknek.
A 2019/2020-as tanév Ovisulis programjai a következők lesznek, melyre sok szeretettel várunk minden
LEENDŐ „HUNYADIS” kisdiákot, és érdeklődő szülőt:
Alkalom

Időpont

Gyerekek programja

Szülők programja
Az általános iskola, valamint a
leendő első osztályban tanító
pedagógusok bemutatása
Beszélgetés az iskolaérettségről

1.

2019. október 15.

kedd 16.30

Az általános iskola
bemutatása

2.

2019. november 12.

kedd 16.30

Fejlesztő pedagógusok által
tartott komplex játékos
foglalkozás

3.

2019. december 10.

kedd 16.30

Az Alapfokú Művészeti Iskola bemutatkozása: táncház,
kézműveskedés, a művészeti iskola tanszakvezető pedagógusainak
közreműködésével

4.

2020. január 14.

kedd 16.30

Angol nyelvi játékok angol
nyelvtanár vezetésével

5.

2020.február 11.

kedd 16.30

A leendő első osztályos tanító
nénik bemutatkozása a
gyerekeknek

6.

2020.március 03.

kedd 16.30

Játékos képességfejlesztés
interaktív tábla használatával,
a tanító nénik vezetésével

Tájékoztatás a beiratkozásról, az
etika/hitoktatásról

7.

2020.augusztus 25.

kedd 09.00-11.00

Gólyadélelőtt

Tankönyvátvétel

Beszélgetés a leendő első osztályban
tanító pedagógusokkal
Beszélgetés a tanulási zavarokról és
tanulási nehézségekről

Tanévnyitó
A 2019/2020-as tanév Ovisuli-s diákjai első osztályosok lettek. A szeptember 02-án megrendezett tanévnyitó
ünnepségünkön őket is köszöntöttük, továbbá hagyományos tanévnyitó fogadalomtételt is tettek az elsős21.és
ötödikes tanulóink.

Mikepércsi
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HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANÉVNYITÓ
A 2018/2019-es tanév Ovisulijának résztvevői első
osztályosok lettek. A szeptember 2-án megrendezett
tanévnyitó ünnepségünkön őket is köszöntöttük,
továbbá hagyományos tanévnyitó fogadalomtételt
is tettek az elsős és ötödikes tanulóink.
Feketéné Györfi Erika

22.
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ZÁNKA
Ezen a nyáron hatodik alkalommal volt lehetőségünk a Balaton mellett diákjainkkal eltölteni néhány napot.
Tímár Zoltán polgármester Úr segítségével, és az Önkományzat támogatásának köszönhetően teljesen ingyen
táborozhattak diákjaink Zánkán. A részvételi biztosíték összegét a gyerekek utalvány formájában visszakapták
és a táborban levásárolhatták.
Vasárnap hétórás vonatút után érkeztünk meg a táborba, ahol a hosszadalmas regisztrációt követően foglalhattuk
el szállásunkat. A Fricska táncegyüttes tábornyitó műsorával zártuk ezt a napot. Hétfőn délelőtt egy 8 km-es túrán
vettünk részt, a Szent Balázs templomromhoz sétáltunk el. Délután a Balaton hűsítő habjaiban pihentük ki a túra
és a nagy meleg okozta fáradalmakat.
Kedden a hűvös idő ellenére lelátogattunk a partra, ahol egy új sportággal, a teqballal ismerkedhettek meg az arra
kíváncsi tanulók. Este éjszakai mesetúrán vettünk részt, ahol Shrek varázsitalához gyűjtöttük össze a szükséges
összetevőket. Szerdán az időjárás miatt két programunk, a vízi kalandpark és a trambulin is elmaradt. Másnap
– szintén a kedvezőtlen időjárás miatt - a sárkányhajózásról is lemaradtunk. Az elmaradt programokat a vízi kalandpark kivételével, igény szerint pótoltuk, így volt lehetőségünk kipróbálni a sétahajózást, a sárkányhajózást
és a trambulinozást is.
Csütörtöki napon az Utazó Planetárium bolygókról szóló tudományos kisfilmjét néztük meg, délután lézerharcban mérték össze tudásukat diákjaink. Az utolsó tábori nap a táborzáró bulival ért véget.
Azoknak a diákoknak, akik a tábor ideje alatt ünnepelték születésnapjukat, a szervezők meglepetés sütivel és
ajándékkal készültek.
Úgy gondolom, diákjaink többsége a kedvezőtlen időjárás ellenére is tartalmasan tölthette el ezt a pár napot a
Balatonnál.
# Kelemenné Hortobágyi Ilona

#

#

#

szeptember-október havi programok
Időpont

Program

09.27.

Szüreti nap a napköziben

10.10.

Műveleti sebességmérés 3,5,7. évfolyamon

10.15.

Ovisuli/1. leendő első osztályosoknak 16.30-tól

10.16.

Agymenők/1. tehetséggondozó foglalkozás 3-4. évfolyamosoknak

10.18.

Papírgyűjtés

10.25.

Cserebere délután a napköziben

23.
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KÖZÖSSÉG - KÖNYVTÁR

JÓL VIZSGÁZOTT A TELEPÜLÉS ÚJ KÖZÖSSÉGI KEMENCÉJE
A Falunapra kiérkező vendégek az elsők között kóstolhatták meg az új kemencében sült kenyeret, amely a
visszajelzések alapján nagyon jól sikerült, hiszen rekord gyorsan el is fogyott. Köszönet a KemenceZugnak a segítségért.

WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
4271 Mikepércs, Szabadság tér 4.

Nyitva tartás:

Telefon: 06/20-2460968
E-mail cím: konyvtar@mikepercs.hu
mikepercs.konyvtar@gmail.com
Honlap: www.mikepercs.hu/konyvtar
Elektronikus katalógus:
http://hunteka.asp.hunteka.hu/mikepercs

Hétfő: 7.30-17.00
Kedd: 7.30-16.00
Szerda: 7.30-17.00
Csütörtök: 7.30-16.00
Péntek: 7.30-14.00
Ebéd idő: 12.00-12.30

KEDVES OLVASÓINK!
A Könyvtár az Óvoda u. 4. sz. alól a Szabadság tér 4. szám alá költözött, a régi Kató iskola sarki épületébe.
Bejárat a játszótér felől van.
Augusztus végén új könyvek érkeztek a könyvtárba. Számos ifjúsági regénnyel, szórakoztató irodalommal és
ismeretterjesztő kiadványokkal várjuk kedves olvasóinkat!
Szeptember második hetében új csereletéti állomány érkezett a Méliusz Juhász Péter Könyvtár legfrissebb
könyvújdonságaiból. Ezek a dokumentumok 3 hónapon keresztül kölcsönözhetőek.
A Főnix Könyvműhely „Olvasni Jó!” Pályázat nyári fordulójának eredményhirdetése október második hetében
lesz.
Kovácsné Diós Emese
könyvtáros

24.
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Petőfi u. 67. (a Posta mellett). Tel.: 06-52/803-188,
E-mail: iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva: hétfő-péntek: 8.00-16.00

A SZABADTÉRI KONDIPARK
nyitva tartása
munkanapokon: 7.00-21.00,
munkaszüneti napokon: 8.00-21.00.

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 pénteken
9.00-12.00 óráig.
CITERA OKTATÁS
minden szombaton
9.00-10.00 óráig.
7-14 éves korú gyerekeknek.

25.
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VÁLLALKOZÁSOK ROVAT

D-BISZTRÓ ÉS DÍSZES
OTTHON, VIRÁG - AJÁNDÉK
BOLT
Mikepércsen mindenki által Dömeként ismert Varga Imre
szakács végzettsége által, illetve felesége Varga-Szabó Kitti virágkötőként úgy döntöttek mindkettejük végzettségének
megfelelően kezdenek helyi vállalkozásba.
2017. nyarán álmodtunk egy nagyot és belevágtunk a régi tejcsarnok helyét felújítani, valamint a saját igényeinkre alakítani.
Így lett, hogy 2017. december 27-én megnyitotta kapuit az éhes
hasak és a virág szerelmesei előtt, a Petőfi utca 71. szám alatt
a földszinten a D-bisztró, az emeleten pedig a Díszes Otthon,
Virág-Ajándék bolt.
Bisztrónkban valódi pizzalisztből készült pizzák, gyros-ok és
kézműves hamburgerek 100% marhahússal kaphatóak, a hét
minden napján 12.00 órától este 20.00 óráig. Az ízek szerelmesei
19 féle pizzából, 11 féle hamburgerből, illetve gyros-okból és
gyerek menükből válogathatnak. A nyár folyamán eredeti gépi
csavaros fagylalttal, jégkásával, valamint egész évben hűtött
üdítőkkel, sörfélékkel (hamarosan csapolt sörrel is) és minőségi
olasz kávéval várunk minden kedves vendégünket.
Virágboltunk hétfőtől péntekig reggel 8.00 órától 16.00 óráig (valamint ünnepek esetén egyedi nyitva tartással) tart nyitva. Csoda
birodalmunkban cserepes és vágott virágok, ajándéktárgyak,
táskák és lakásdekorációk kaphatók. Rendelésre kegyeleti csokrokat és koszorúkat is készítünk, valamint esküvői dekorációk
széles választékával is állunk rendelkezésre.
Továbbra is a megszokott kedves kiszolgálással várunk mindenkit!
Kitti, Döme és a kolleganőink

26.
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Egymakkos bontott cserép eladó, 30 Ft/db.
Érd.: Mikepércs, Szél utca 26. Tel.: 52/398-459
Építkezők, felújítók! Teljesen újszerű, alig
használt Viadrus U22 D (cseh) vegyes tüzelésű
kazán, valamint egy hozzá tartozó Reflex PFH
1000 (német) puffer tartály, amely 1000 literes
és 10 cm vastag szigeteléssel van ellátva, fél áron
eladó kihasználatlanság miatt. A szerkezethez
tartozik még egy teljes réz csővezetékezés és
kettő darab keringető szivattyú. Érd.: Mikepércs, Erdő u., Tel.: 70/7725-011
Eladó: 1 db 220 W-os, kalapácsos terménydaráló, 1 db 220 W-os motor, 1 db futópad, 1
db állítható nyomású, három fázisú motorral
felszerelt permetező, 1 db 2”-os keringető szivattyú 3 fázisú motorral, 5 mm falvastagságú 1
db 1,8 m és 2 db 1 m vasvályú, 6 db alumínium cső, 14 db félköríves fóliaváz merevítőkkel
és gyári bilincsekkel (1” csőátmérő 4,5*15 m
hosszú területhez), 50 m fekete vascső, 21 m
háromnegyedes horgonyzott cső, 11 db 2 m-es
6/4” fekete vascső, 1 db 100 l-es hidrofor tartály, 1 db 800 l-es gázolaj tartály, ½”-os
csappal, 1 db kompresszor (házi készítésű,
vízhűtésű, 2*50 l-es légtartállyal, 3 fázisú motorral), 1 db elektromos kézi lemezvágó (220 W,
orosz gyártmány), 1 db hegesztő trafó pajzzsal.
Érd.: 30/232-8273
Mikepércs központjához közeli régi típusú
ház, teljes közművel, 1200 négyzetméteres
telken eladó. Érd.: 52/398-346, 52/398-749
Energiatanúsítvány készítése tapasztalt helyi
szakembertől rövid határidőre, olcsón.
Tel.: 30/429- 9064

HIRDETÉSEK

Mikepércsi
TÜKÖR

Háztartási és ipari varrógépek javítását vállalom garanciával.
Ingyenes hiba megállapítás, árajánlat! Továbbá
ollók élezését vállalom.
Folyamatosan kaphatóak szervizelt táskavarrógépek.
Érdeklődni:
Dandé István
Mikepércs, Dózsa György utca 18.
06-52/387-384, 06-20/929-2710
Hűtőgépek javítását, adás-vételét vállalom 12
hónapos garanciával.
Érdeklődni:
Fene Imre
52/398-405, 20/ 964-8222
Eladó: 145 x 75 cm-es három funkciós kiságy, 205 x 90 cm-es ifjúsági ágy, 50 x150 cmes gardrób szekrény, ágyneműtartós franciaágy
(45 000 Ft), ágyneműtartós ágy (30 000 Ft), 3
x 4 m-es szőnyeg, tölgyfa ebédlőbútor (100 000
Ft), reggeliző pult (10 000 Ft), konyhaszekrény,
3 db gyerekhordozó, 4 db szék, láncmellény és
kesztyű, szobabicikli, fotelek, dohányzó asztalok, retró konyhaszekrény, heverő, 1 db kétajtós szekrény, varrógép, vasalók. Érd.: 30/2421270
Olcsón eladó 2 db újszerű állapotban lévő
ágyneműtartós heverő.
Érd.. Mikepércs, Dózsa György u. 32.
Tel.: 52/398-195
Vízszerelést, javítást, karbantartást, illetve kerti
tó építést, gondozást vállalok!
Tel.: 06/308572595

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: Elme-Projekt Kft.
. Olvasó-szerkesztő: Molnár Kinga . Fotó: Zahorján Mária . Nyomdai munkák: Villjav Kft.
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Rákóczi-tölgy /Ezeréves Tölgy/
Mikepércs
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