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KÖSZÖNTŐKÖSZÖNTŐ
Megérkeztek a gólyák Mikepércsre, hogy újra birtokba vegyék a település kéményeit, felkeressék és benépesítsék a régi fész-
keket. A Mikepércsi Tükör áprilisi számának címoldalán egy csodás gólyatöcs madárpár látható. A kép különlegessége, hogy 
településünk határában készült, Koncz Tibor amatőr természetfotós által.  Reméljük, a kép igazi tavaszi hangulatot teremt az 
újság lapozgatásához. 

A tavasz látható jelei abban is megmutatkoznak, hogy legyen az önkormányzati, vagy éppen iskolai vagy más téma, a tavaszi 
megújulás jegyében íródott, hiszen útépítésekről, karbantartásról, a Start mintaprogram ezévi indulásáról, kulturális és sport 
sikerekről egyaránt szól. Persze nem maradhatunk vidám hangulatú báli vagy farsangi emlékek nélkül, melyek megtörténtét és 
sokszínűségét fotók is bizonyítják. Szándékunk szerint minden korosztály megtalálja majd az olvasni valót a Tükör legfrissebb 
számában, melyet ebben a hónapban is szeretettel ajánlunk Olvasóinknak!

                             A szerkesztők

MÁRCIUS 15.
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Március 15.,  a forradalom és szabadságharc
ünnepe 
(Tímár Zoltán polgármester úr megemlékezésen elhangzott 
beszéde)

Nemzeti Dal, Tizenkét pont, Kokárda, Landerer nyom-
dája, Pilvax kávéház, márciusi ifjak.  Ami minden magyar 
embernek eszébe jut e szavak hallatán: egyik legnagyobb 
nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc, annak március 15-ei eseményei. Ebből az alkalom-
ból köszöntöm Önöket újra itt, a mikepércsi kultúrházban, a 
közös emlékezés okán.
 
Kedves Ünneplő Mikepércsiek, Gyerekek, Szülők, Kedves Barátaim! Ünnepet és megemlékezést is tartunk a mai napon! 
Ünnepet, mert 168 éve tört ki az a forradalom és szabadságharc, amely a magyar nép szabadságáról és az osztrák járom 
felszámolásáról szólt.  És megemlékezünk mindazokról, akik részt vettek ebben a harcban, akik életüket, és vérüket adták 
a magyar szabadságért!  

Nincs magyar ember, aki ne tudná, hogy mi történt 1848-ban, mégis újra és újra felemelő érzés megidézni a történelmi pillanato-
kat, amikor a magyar nép azt mondta, elég!  Tudjuk, hogy mi minden előzte meg a magyar forradalom kitörését. Az akkori európai 
viszonyok, az elnyomás, a nemzetiségek jogainak el nem ismerése és az önkény rányomta bélyegét szinte minden országra.  For-
radalmak törtek ki szerte Európában, de a magyaroké, a miénk tartott a legtovább!  A mi fiataljaink, a mi hőseink voltak azok, akik 
vették a bátorságot és szóltak, kiáltottak!  Megfogalmazták a 12 pontot és jogokat, önállóságot követeltek! Bécs pedig meghátrált 
egy ideig, mert látta az egységes magyar fellépést. De, mindez látszat volt csupán.  Bár, önálló kormányt alakíthattunk Batthyány 
Lajos vezetésével, de 1848 nyarán már látni lehetett, hogy ellentámadásra készülnek.  A magyar nép hitt benne, hogy saját sorsát 
újra a kezébe veheti, és elkezdheti az ország építését, a Szent Istváni eszmék megfontolását és hősi történelmük megismertetését. A 
történelem azonban közbeszólt és próbára tette Szent István magyarjait. A birodalmak összefogtak és a hatalmas osztrák és orosz 
nyomás megfojtotta azt a magyar népet, amely a Nyugat védőbástyájaként állott a tatár, a török idején. A mi népünket, aki felvette 
a harcot a betolakodókkal és védte a kereszténységet még a félholddal szemben is. 
A világosi fegyverletétellel, majd később a komáromi erőd feladásával ért véget a magyar forradalom és szabadságharc. Kegyetlen 
idők jöttek. A megtorlások, kínzások, besúgások, árulások és halálos ítéletek ideje. Magyarország gyászba borult, de hiába a meg-
torlás és a megfélemlítés, semmi nem tudta kiölni a magyar emberből azt, ami egyszer megtörtént.
És tudják miért? Mert mindig voltak, akik őrizték a múlt hőseinek emlékét. A magyar anyák délceg és bátor huszárokról beszéltek 
gyerekeiknek, az öregek régi csaták képét elevenítették fel. Az édesapák pedig magyarságra nevelték gyermekeiket. Csakis így 
maradhatott fenn 1848 üzenete.  

Kedves Ünneplők! 
168 év telt el azóta. S hogy hol tartunk most?  Ismét harcolnunk kell nekünk, magyaroknak. Ám ezúttal nem fegyverrel, 
hanem a nemzetmentő politika hitével! Most nem fegyverrel akarnak bennünket megsemmisíteni, hanem identitásunk és 
nemzeti önrendelkezésünk elvételével. A történelmi párhuzam az AKKOR, és a MOST között egyértelmű. Mint ahogy az is: 
most sem hagyjuk magunkat! Nem adunk teret az illegális bevándorlóknak, a keresztény vallásunkkal és kultúránkkal el-
lentétes eszméknek. A nemzeti érdekekért való kiállás ma ugyanúgy elemi érdekünk, mint 168 évvel ezelőtt.  Meg kell őrizni 
a földjeinket, folyóinkat, magyarságunkat, nyelvünket, hagyományainkat, történelmünket! Mindent, amiért 48-ban harcolt 
nemzetünk! És megtesszük! Mert 2016-ban olyan nemzetmentő kormánya és Miniszterelnöke van Magyarországnak, aki ezt 
bátran felvállalta. És Mikepércsnek olyan képviselő testülete van, aki segíti ezt a harcot.

S hogy mi adjon erőt ahhoz, hogy a 48-as eszmékhez hűen mi is kitartsunk?  Adjon erőt a hitünk, az, hogy erősek vagyunk. Mert 
erősek vagyunk.  Hiszünk ebben a nemzetben, hiszünk ebben az országban és saját magunkban is. Nekünk megadatott egy 
szabad, független országban élni egy fegyverropogás hangjától mentes időszakban, ezért nem hagyhatjuk, hogy eltöltsön 
minket a keserűség, hogy a hétköznapok gondja elvegye az életörömöt. Bár minden kornak és generációnak megvannak a 
maga problémái, bajai, de elcserélnénk-e ma a mieinket az orosz gulágot megjárt nagyszüleink, dédszüleink vagy a bombázá-
sokat és a náci rémuralmat végigélt generáció problémájára. Cserélnénk-e a fiát  huszárnak adó anyával 1848-ban? Valószínű, 
hogy egyikünk sem vállalná szívesen őseink nehéz sorsát, még akkor sem ha tudjuk: most sem élünk könnyű időket. Sokat kell 
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dolgozni és tenni azért, hogy boldoguljunk. Sok munkára van szükség ahhoz, hogy felnevelhessük a következő generációt,  ha  
látványosabb fejlődést, könnyebb és jobb életet, boldogabb hétköznapokat szeretnénk. Nekünk megadatott, hogy tehetünk 
is ezekért. Ha van bennünk kellő kitartás, ha hiszünk saját magunkban és közösségeinkben, akkor előre léphetünk. Néha 
csak kicsiket lépdelve, néha nagyobb bátrabb lépésekkel haladva előre. Az elmúlt években, és különösen az elmúlt néhány 
hónapban számtalan akadályt kellett leküzdenünk. Néhány fogadatlan jós ártó és bántó szavát cselekedeteinkkel tudtuk 
és tudjuk megcáfolni. Minden hátráltatás ellenére tesszük a dolgunkat, mert erre esküdtünk, hogy Mikepércs fejlődjön, 
épüljön. Ezért építünk utakat, intézményeket, újítjuk fel sorra a régieket, készítjük pályázatainkat. Hiszünk magunkban,  
hiszünk abban  a Móricz Zsigmond-i megfogalmazásban, ami szerint: „mindig a jövőnek kell dolgozni, nem a pillanatnyi 
sikernek”.
 
Tisztelt Mikepércsiek,  Kedves Barátaim!
Én úgy gondolom, hogy a 48-as hősök által álmodott világ elérésétől csak saját magunkat tarthatjuk vissza. Mert élhetünk 
akármekkora szabadságban, ha rosszindulat, intrika és irigység vesz körül bennünket, akkor mi magunk sem lehetünk 
boldogok.  Az egészséges közösség képes különbséget tenni a jó és az ártó között.  Mert a pesszimizmus, a negatív dolgok 
keresése könnyen fordíthat egymás ellen barátokat, közösségeket és dönthet romlásba akár nemzeteket is.  Azt is látni 
lehet, hogy a gyenge, magáért kiállni nem tudó nép most is könnyen kerülhet bajba. Hiszen míg máshol zavargások teszik 
bizonytalanná az emberek hétköznapi életét a migránsválság közepette, mi nyugalomban élhetünk. A jövőnk, a szabadságunk 
jövője a mi kezünkbe van adva, és tudnunk kell vele élni, mert a gyerekeink jövője a tét.  1848-49-ben sok fiatal kéz fogott 
kardot, hogy azt adja az országnak, ami a legdrágább: az életét.  Az 1848. március 15-én történt események sorsfordítóak 
voltak hazánk életében. Megalakult az első független és felelős magyar kormány. A márciusi ifjak kihirdették a 12 pon-
tot, békét, szabadságot és egyetértést akartak. Jogokat követeltek és sajtószabadságot, felelős minisztériumot, évenkénti 
országgyűlést. Törvény előtti egyenlőséget. S, bár az első független magyar kormány mindössze fél évig állt országunk 
élén, nevükre, tetteikre mindig emlékezni fogunk. Beírták magukat történelmünk nagyjai közé.

A kardok és a csontok elporladtak, a szabadság eszméje viszont győzött.  A hősök helyett pedig mi élhetünk az általuk kivívott 
szabadsággal, és az ő áldozatuk kötelez minket arra, hogy erős nemzetet, országot és Mikepércset építsünk, és ilyenkor március 
15-én emlékezzünk rájuk. 

A magyar haza szabad haza. A történelem pedig a bátraké. De haza csak ott van, ahol jog is van. Igen: a magyar szabadság 
nem a földről, hanem rólunk, emberekről szól.  Sokan azt mondják: magyarnak lenni kudarctörténet. Én azt mondom - 
még ha rengeteg áldozat révén is: sikertörténet. Legyünk erre büszkék! Én az vagyok.  Köszönöm, hogy meghallgattak!
             
             

Nemzeti ünnep 

Március 15-e az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk. 
Iskolánk 6.a és 6.b osztályos diákjainak műsora segít-
ségével a forradalom eseményeit, helyszíneit követő 
képzeletbeli utazáson vehettünk részt, mely vissza-
repített minket 1848 forradalmi hangulatába. Egy na-
gyon tartalmas produkciót láttunk előadásukban, mely 
bővelkedett prózai alkotásokban, gyönyörű zenékben 
és vizuális világban, a műsort pedig egy látványos tánc-
produkcióval koronázták meg. A műsort összeállította 
és betanította Kovácsné Bíró Annamária a 6.a osztály 
osztályfőnöke, a műsor létrejöttében közreműködtek 
Bacskóné Nagy Gabriella, Török Gergely és Tengyelné 
Gábor Viola.
                      
               Gálné Almási Beáta
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Folytatódik a startmunka mintaprogram Mikepércsen, 
dupla állami támogatással, kétszeres létszámmal

Mikepércs a tavalyi évben első alkalommal indíthatott startmunka mintaprogramot, 
amely új lehetőséget teremtett a korábbi években – hosszú távú közfoglalkoztatás 
keretében – elért eredmények továbbfejlesztésére. A négy programelem keretében 80 
fő közfoglalkoztatott részvételével 159 millió forint állami támogatás felhasználásával 
valósulhatott meg az értékteremtő közfoglalkoztatás. A programok keretében többek 
között járdaépítést, útkarbantartást, szalmabála gyűjtést, energia ültetvény telepítést, 
asztalos műhely kialakítást, betonelem gyártó felület építést, valamint szabadföldi és 
fóliasátras zöldségtermesztést valósított meg az önkormányzat.  

Idén a Belügyminisztérium a 2015. évi támogatás kétszeresét, közel 300 
millió forintot ítélt meg az új ráépülő és mintaprogramok megvalósítására, 
amelynek keretében 6 programelemben 153 fő - egy éves időtartamú – 
hosszú távú foglalkoztatására kerülhet sor. 

A mezőgazdasági mintaprogram adta lehetőség kihasználásával az Önkormány-
zatnak a tavalyi évben sikerült elérnie a 800 adagos konyha teljes körű zöldség el-
látását, amely nem csupán költségcsökkenést eredményezett az Önkormányzatnak, 
hanem sikerült azt is elérni, hogy a mikepércsi bölcsődések, óvodások, iskolások 
saját termelésű, ellenőrzött, kiváló minőségű, egészséges élelmiszerhez juthattak. 
Az idei program keretében az Önkormányzat meg szeretné négyszerezni a termelés 
volumenét, emellett a megtermelt zöldségek tárolására, feldolgozására a mintaprogram 
keretében egy hűtő-feldolgozó épület megépítésére kerülne sor, ahol közfoglalkoztatottak igénybevételével történne meg a megtermelt 
zöldségek tisztítása, előkészítése, hűtése, illetve feldolgozása.

A helyi programelem keretében a tavalyi program továbbfejlesztéseként több száz négyzetméteres raktárkapacitás kiépítésére, 
a betonelem gyártási tevékenység folytatására, asztalos ipari tevékenységek végzésére és játszótér felújítási tevékenység ellátására 
kerülhet sor.

A bio-és megújuló energiaforrás programelem részeként a tavalyihoz hasonlóan, a tüzelőanyag gyűjtés mellett, az önkormány-
zati intézmények fűtőanyaggal történő folyamatos ellátása valósulhat meg. A programelem keretében  többek között bálázógép 
beszerzésére is sor kerül, amely a költségcsökkentés mellett azzal az előnnyel is jár, hogy saját géppel sokkal jobban tervezhető a 
munkálatok időbeni kivitelezése, valamint a munkaerő szervezése.

Új mintaprogramként idén első alkalommal kerül sor a belvíz elvezetési, mezőgazdasági földút karbantartási, valamint az il-
legális hulladéklerakó helyek felszámolása programelemek megvalósítására. 

A belvíz elvezetési programelem keretében a település főbb bel-és külterületi vízgyűjtő árkainak karbantartására, állagjaví-
tására kerül sor, annak érdekében, hogy a nagyobb esőzések esetén kialakuló belvizes időszakokban a vizek kártételei elleni 
hatékony védekezés feltételei megteremtésre kerüljenek.  

A mezőgazdasági földút karbantartási program keretében a legproblémásabb külterületi útszakaszok felmérésére, állagjaví-
tására, a közutak határán belül a forgalom biztonságát zavaró növényzet eltávolítására kerülhet sor.
 
Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása program révén tovább folytatódik az Önkormányzat küzdelme az illegális 
hulladéklerakó helyek megszüntetése érdekében, a program segítségével megvalósulhat a település közterületei tisztaságának, 
általános, rendeltetésszerű állapotának folyamatos felügyelete, az épített és természeti környezet védelme, a veszélyes és a kom-
munális hulladékok illegális lerakásának megelőzése, magakadályozása. 

A programok keretében megvalósuló beruházásokról, valamint a beszerzésre kerülő nagy értékű eszközökről a Mikepércsi 
Tükör következő lapszámaiban részletesen beszámolunk. 
             

Tímár Zoltán
             polgármester
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Forgalombiztonsági intézkedések településünkön

Önkormányzatunk 2016-ban is kiemelt figyelmet fordít településünk 
forgalombiztonságára és a gyermekek valamint a gyalog és kerékpár-
ral közlekedők testi épségének megőrzésére. Ezeket a szempontokat 
szem előtt tartva került sor az elmúlt időszakban az Óvoda Mester 
utcai bejárójának környezetében, valamint a Tisza István utca és a 
Sugár utca kereszteződésében tapasztalható fejlesztésekre.

Az óvodába gyereket autóval szállító és ott parkoló szülők számára a 
vízmű előtti terület útpadkájának zúzott kővel történő megerősítésére 
került sor. A bejárat környezetében az áthaladó gépjárművek sebességé-
nek csökkentésére mindkét irányban „fekvőrendőr” került kihelyezésre, 
a megfelelő figyelmeztető jelzőtáblákkal. A bejáró elhasználódott járdája 
helyett pedig új, szélesebb térkövezett járdát építettek közmunkásaink.

A Tisza István és Sugár utca kereszteződésében az elmúlt évben sokszor 
előfordultak balesetveszélyes helyzetek és anyagi káros baleset is. Annak 
érdekében, hogy a gépjármű vezetők ne „rutinból gördüljenek be” a ne-
hezen belátható kereszteződésbe és az utcák elsőbbségi viszonyait ki-
hangsúlyozzuk, ezen a helyszínen is „fekvőrendőr”  kihelyezésére került 
sor, amivel reményeink szerint tovább növekszik a forgalombiztonság.

A jövőben megvalósuló célkitűzésünk a Hunyadi János Általános Is-
kola előtti területen, az úttesten közlekedő, áthaladó gyerekek bizton-
ságát javító intézkedések megtétele, valamint a Rózsás utcáról a 47 sz. 
főútra történő felhajtás során a szűk, csak egy sávban közlekedhető 
útpálya problémájának megoldása. 
          
                        Karácsony Antal
                          alpolgármester
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Útalap megerősítési program 2016-ban

Önkormányzatunk 2016-ban is kiemelt figyelmet 
fordít településünk közútjainak állagmegóvására, 
és a rendelkezésre álló források függvényében 
tervezi a legnagyobb problémát jelentő, útalappal 
még el nem látott utcák megerősítését.

Az elmúlt évben a Start mintaprogram keretében 
beszerzett vontatott gréder és úthenger segít-
ségével folyamatosan végeztük az aszfaltozás 
nélküli utcák gérderezését és hengerezését, amely 
jelentősen javította útjainkon a komfortérzetet.  
Ezzel párhuzamosan folyt az útpadkák és az út 
melletti árkok kaszálása és karbantartása.

Ez évben a Start mintaprogram  Belvízhálózat kar-
bantartása programelem keretében tovább folytató-
dik ez a tevékenység, valamint azokon a helyeken, 
ahol az árkok támfalai igénylik, azok is megerősítésre 
kerülnek.

Mintegy 250 m3 zúzott kő áll rendelkezésre az 
útalap megerősítésekre, amelynek első lépéseként 
megtörtént a Kút utca útalapjának megerősítése, 
valamint a Csap, Templomzúg, Bartók Béla utcák 
útalapjainak zúzott kővel történő feljavítása is.  
A továbbiakban terveink szerint sor kerül a Nagy 
Sándor utca útalapjának rekonstrukciójára is. 
          Karácsony Antal
             alpolgármester
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Nem változik a gyermekétkeztetés térítési díja 2016-ban, a bölcsődei ellátás és 
a házi segítségnyújtás továbbra is ingyenes marad

A törvényi előírásoknak megfelelően idén is felülvizs-
gálatra került a közétkeztetésért, a házi segítségnyújtá-
sért, és a bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díjak 
összege. 

A gyermekétkeztetés térítési díja 2016. május 
1-jétől nem változik, így a bölcsődés gyermek 
napi négyszeri, az óvodás és a  napközis gyermek 
napi háromszori étkezéséért továbbra is  521 Ft-
ot, míg a menzai étkezésért 344 Ft-ot kell fizetni 
mindazoknak, akik nem jogosultak az ingyenes 
vagy kedvezményes étkeztetés igénybevételére. Az 
ingyenes és a kedvezményes étkeztetés igénybevé-
telének feltételei nem változnak.

A szociális étkeztetés intézményi térítési díjában 
a rezsiköltség emelkedése miatt bruttó 8 Ft, a kiszál-

lítás költségében bruttó 2 Ft emelkedés következett be. Az alacsonyabb jövedelmű szociális étkezők esetében a fizetendő 
térítési díj megfizetéséhez az Önkormányzat és az állam továbbra is díjkedvezményt nyújt, az ő esetükben az emelkedés 
miatti többletköltségeket is az Önkormányzat fizeti meg. 

Továbbra sem kell fizetni a házi segítségnyújtásért, a szolgáltatás ellátásnak normatívával nem fedezett többletkölt-
ségeit idén is az Önkormányzat biztosítja.

Ingyenes marad a bölcsődei ellátás igénybevétele is, hiszen az Önkormányzat továbbra is fontosnak tartja a gyer-
mekneveléssel összefüggő költségekhez történő hozzájárulás útján a kisgyermekes családok megsegítését. A szolgál-
tatás ingyenességének további biztosítása érdekében az Önkormányzat több mint nyolc millió forint saját forrás-
sal egészíti ki a bölcsődei ellátásra kapott állami támogatás összegét. 
             

Tímár Zoltán
             polgármester

Szünidei gyermekétkeztetés 2016-ban

Az idei évtől kezdődően nem csak az isko-
lai nyári szünet idejére, hanem a tavaszi, 
őszi és a téli szünet idejére is, valamint ezen 
időtartamokra eső bölcsődei és óvodai zárva 
tartási napokon is gondoskodik az Önkor-
mányzat a 18 éven aluli - igénybevételi fel-
tételeknek megfelelő - rászoruló gyermekek 
napi egyszeri meleg étkeztetéséről.  

Az étkeztetés iránti igényt a szülőnek írásban kell 
kérelmeznie az erre rendszeresített formanyom-
tatványon.
Az Önkormányzat a tavaszi szünidőben 138 fő 
hátrányos helyzetű, valamint rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (rászoruló gyermek) részére biztosított 
ingyenesen déli meleg főétkezést.  Az ebédet az Önkormányzat konyhája állította elő, amelyet lehetőség volt helyben 
elfogyasztani vagy elvinni. A szünidei étkezés bevezetésével biztosítottá vált, hogy a rászoruló gyermekek az év minden 
munkanapján legalább napi egyszeri meleg ételhez juthassanak a gyermekétkeztetés keretében.
                        Vida Gáborné  
                                           aljegyző
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Önkormányzati kisokos 4. rész

Az önkormányzati működést bemutató cikksorozatunk következő részében az önkormányzat vagyonával, valamint 
az önkormányzati feladat-és hatáskörökkel kapcsolatos főbb tudnivalók kerülnek ismertetésre. 

Az önkormányzat vagyona

A nemzeti vagyon egyik elemét képezi az állami tulajdon mellett a helyi önkormányzati tulajdon, hiszen az önkor-
mányzatok gazdasági autonómiája elképzelhetetlen lenne a kötelező feladatai ellátásához szükséges tulajdon bizto-
sítása nélkül.

Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll. A helyi 
önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati 
feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, azt az önkormányzat a többi vagyontárgytól elkülönítve 
köteles nyilvántartani, amely lehet forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes. Forgalomképtelen törzs-
vagyonnak minősülnek többek között a helyi közutak és műtárgyaik, korlátozottan forgalomképes törzsvagyont 
alkotnak az önkormányzat tulajdonában álló közművek, a közfeladatot ellátó intézmények, költségvetési szervek 
elhelyezését, feladatellátását szolgáló épületek, épületrészek.
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, 
üzemeltetése, létesítése, valamint fejlesztése a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglalt feltételekkel és módon 
engedhető át másnak.

Az önkormányzat és szervei által ellátandó feladat- és hatáskörök 

Az önkormányzati szervezetrendszerben a képviselő-testület és szervei által ellátandó feladat- és hatásköröket 
alapvetően két csoportra bonthatjuk: önkormányzati, valamint államigazgatási feladat- és hatáskörökre.

Az önkormányzati feladatkörök főként a lakossági közszolgáltatások ellátásához, a helyi közügyek intézéséhez, a 
helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek a megteremté-
séhez kapcsolódnak. Vannak kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok. Alaptörvényi garancia, hogy helyi 
önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört kizárólag törvény állapíthat meg. Ilyen kötelező önkormányzati 
feladatnak minősülnek többek között például a településfejlesztés, a településrendezés, a településüzemeltetés, az 
egészségügyi alapellátás, az óvodai ellátás, a kulturális szolgáltatások, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biz-
tosítása, a közművelődési tevékenység támogatása, a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint a szociális 
szolgáltatások és ellátások biztosítása, a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, il-
letve a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.

Az önkormányzat a kötelező feladatait nem veszélyeztetve önként is vállalhatja olyan helyi közügyek ellátását, ame-
lyet jogszabály nem utal valamely szerv kizárólagos hatáskörébe, ezen önkéntes feladatok ellátásának fedezete azon-
ban csak a saját bevételek terhére lehetséges. 

Az önkormányzati feladatok mellett a feladat- és hatáskörök másik nagy csoportját az államigazgatási szolgáltatá-
sok helyben történő biztosítása jelenti. Ilyen feladatok például a kereskedelmi engedélyezés, a lakcímnyilvántar-
tás vagy az anyakönyvezetési feladatok ellátása. Államigazgatási feladatkört kizárólag törvény, vagy törvényi fel-
hatalmazáson alapuló kormányrendelet alapíthat. Az államigazgatási feladatokkal lényegében az állam bízza meg a 
helyi önkormányzat szerveit, tisztségviselőit az olyan ügyek, ügytípusok vonatkozásában, amelyek gyakoriságuknál, 
a lakosság széles körének érintettsége okán vagy egyéb okból szükségessé teszik az ügyintézés lakossághoz közeli 
szinten történő megszervezését.

Cikkünket a Mikepércsi Tükör következő számában folytatjuk.
                     Dr. Vántus Tamás
                     jegyző
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Tavaszköszöntő a Napsugár Bölcsődében
 
Eseménydúsan, vidám hangulatban telnek a mindennapjaink az intézményünkben. A farsangi családi délutánon, melyet 
február 19-én rendeztünk meg,  mindenki nagyon jól érezte magát, a vidám hangulatról a Huncutka Alapítvány gondos-
kodott.
Március 23-án délelőtt fogadtuk intézményünkben a leendő bölcsődés gyermekeket, nagy volt az érdeklődés. Mindenkinek 
tetszettek a családias, vidám hangulatú csoportjaink. Játékkal és húsvéti kézműveskedéssel gyorsan eltelt a délelőtt. 

Március 25-én délelőtt a gyermekek a zöld füves játszóudvaron keresték a fűben  a csoki tojást, ezután törpe nyuszi érkezett 
a bölcsődébe, és a gyerekek érdeklődve, boldogan ismerkedtek vele. Ezen a napon Húsvétváró családi délutánt tartottunk. A 
gyermekek és a szülők együtt készítettek szebbnél szebb szalvétatartót, tojástartót, piros papír tojást díszítettek.
             Dudás Gyöngyike

Április 18-án 9.00-tól szeretettel várjuk a szülőket a 2016-2017-es nevelési-gondozási év felvételi papírjainak kiosztására.
2016. április 21-e a Bölcsődék Napja, nevelés-gondozás mentes nap. Ezen a napon bölcsődénk zárva tart.
1852. április 21-én nyílt meg az ország első bölcsődéje Pesten. Ennek emlékére a „ A Bölcsődék Napja” 2010-től államilag is 
elismert, miniszteri rendelet által szabályozott ünnepnappá vált.
„Egyetemen előadni mesterség, iskolában oktatni feladat, a legkisebbekkel foglalkozni művészet.”
         (Karácsony Sándor)
Május 27-én délután gyermeknapot tartunk 15.30-tól. Fergeteges, vidám hangulatban ünneplünk együtt.

INTÉZMÉNYI HÍREK/ BÖLCSŐDE
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Csodavár Óvoda Farsang

Hagyományápolás, télbúcsúztató – ezt jelenti nálunk a Farsangi készülődés, a Farsang utolsó „nagy napja.” A karácsonyi díszeket már 
január végén felváltották a színes, mulatságos farsangi díszek, álarcok. Szemüvegek, álarcok készültek nagyon sokféle technikával, 
például festéssel, csillámporos szórással, ragasztással.

Farsangi mulatságunk „előestéjén„ mindkét óvodarészen elégettük az udvaron a szalmából készült, szépen felöltöztetett Kiszebábo-
kat,  hangoskodással, télűző dalokkal, rigmusokkal.

Február 19-én tartottuk a Farsangi mulatságunkat, melyre minden gyerek nagyon készült. Mivel a szülők felé nyitott ez a nap, sok szülő 
vette komolyan a felkérést, és jelmezt öltött gyermekével, hogy részt vehessen a délelőttön. Finom sütemények, üdítők, rostos levek 
kerültek az asztalokra, melyből az egész délelőtt folyamán, bármikor fogyaszthatott mindenki. Az óvó nénik játékos vetélkedőkkel, 
zenével színesítették a programot, majd a Kölyökidő Alapítvány ingyenes, farsangi táncházzal zárta télbúcsúztatónkat.
                       Móré Sándorné

Március 15. Ünnepség
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A Csodavár Óvoda áprilisi és májusi programjai

A forradalmat és szabadságharcot ünnepeltük

Óvodánkban évtizedek óta fontos hazánk egyik legszebb ünnepére 
való készülődés, a hazafiságra, hazaszeretetre nevelés. Nemzeti színű 
zászló, piros-fehér-zöld, kard, kokárda, Kossuth Lajos, huszárok…  na-
gyon sokszor elhangzottak a készülés időszakában, miközben minden 
csoportban minden gyerek készített valamit (nemzeti színű szívecskét, 
virágot, pillangót, zászlót, a nagyobbak hajtogatott technikával nemzeti 
színű virágokat), amit majd az emlékműnél fognak kitűzni. Minden 
évben a nagycsoportosok adják a műsor fő vonalát, melyet a Mikepércs 
TV is felvesz. A Meseerdő tornatermében ünneplőben, kokárdákkal 
gyűltünk össze. Meghallgattuk a Himnuszt, majd a kisebb csoporto-
sok énekeltek és verseltek. Petőfi Sándor Nemzeti dal című versének 
első versszakát valamennyi gyerek és felnőtt lelkesen szavalta. A Méhecske és Nyuszi csoportos gyerekek ünnepi műsora következett:” 
Szép a huszár élet” címmel, a huszárok hazafiságának, bátorságának, a haza védelmének átélésével. Zárásképpen együtt énekeltük a 
Háromszínű a nemzeti lobogó című dalt, mely a Csodavár Óvoda vezérdalává vált a nemzeti ünnepek alkalmával.
Kokárdákkal díszítetten, a készült emléktárgyakkal, Kossuth nótákat énekelve vonultunk a Templomkertbe, ahol leróttuk tiszteletünket.

A Vojtina bábszínházban

120 gyermekkel utaztunk Debrecenbe a Vojtina bábszínházba. A Holle anyó című mesét tekintettük meg, mely díszleteivel, zenei 
hatásaival elkápráztatta gyermekeinket. Az előadás előtt még arra is szenteltünk időt, hogy felsétáljunk a Kossuth térre, megnéz-
tük a Kossuth szobrot, a Nagytemplomot, a Főnix madaras város jelképet, a szökőkutakat. 

Húsvéti hagyományaink

Programunk fő célkitűzése a hagyományápolás, és a tavasz is ad erre lehetőséget számunkra a húsvéti készülődéssel. Alig múlt 
el március 15., máris itt volt a húsvét. A fiúk locsolóverset tanultak, megjelentek a csoportokban a különböző színes tojásfák, 
barkák, aranyvesszők. A kézműves tevékenykedések mindennaposak voltak, készültek berzselt, szalvétatechnikás, festett tojások, 
pomponos kiscsibék, aranyos nyuszikák, tojás hőlégballonok stb. Közben beszélgettek az óvó nénik a gyerekekkel az otthoni 
szokásokról, az ünnepi ételekről, a húsvét kellékeiről, a szimbólumokról, a locsolkodásról, vendégvárásról. A szünet előtti napok-
ban a kisfiúk kölnit hoztak, szépen felöltöztek és locsolóvers kíséretében meglocsolták a lányokat. A lányok megvendégelték és 
tojással megajándékozták a fiúkat. 
 
                 

       Móré Sándorné

Évzáróval egybekötött Anyák napi ünnepségek és
ballagások:

Május 5. 16.30 Pillangó csoport – Meseerdő Óvoda 
Május 6. 16.30 Napocska csoport – Petőfi u.
Május 13. 16.30 Katica csoport – Meseerdő Óvoda
Május 14. 11.00 Méhecske csoport – ballagás a Kultúrházban
Május 20. 16.30 Maci csoport – Petőfi u.
Május 21. 11.00 Nyuszi csoport -  ballagás a Kultúrházban

Április  18.-22. – FÖLD HETE
Április 18. Virággyűjtés: 1 gyermek – 1 virág
Április 19. Virágültetés
Április 20. „KUKA-NAP” – hulladékgazdálkoldás óvodásokkal, nyílt  
      nap a szülőkkel  9.30-11.30 
Április  21. Gyalogtúra az Ezeréves tölgyfához – nyílt nap a szülőkkel
Április 22. Kiállítás az újrahasznosított tárgyakból 
                     Élményrajzok készítése „Az Ezeréves tölgyfánál jártunk”
Beiratkozás Meseerdő Óvoda - szülői fogadójában: 
Április 25.  9.00-17.00 
Április 27.  8.00-12.00  
Pótbeiratás: Május 2. 13.00-17.00 Meseerdő Óvoda – szülői fogadó
Április 26.  A Nyuszi és a Méhecske csoport részvétele Debrecenben
                     a Hímzett kötény, kiscsizma … című gyermekrendezvényen

12.
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Egerek – színházban az alsó tagozattal  

A szokásos napszakban és szokásos módon útra kelt a színházkedvelő alsó tago-
zatos csapatunk, hogy a mesebérletünk 2. és egyben utolsó előadása során meg-
nézzük az Egerek című zenés mesejátékot. Különleges élmény volt a gyerekek 
számára, hogy Gali Máté 4. b osztályos tanulónké volt az egyik kisegér szerep, az 
ő játéka is, mint apró kövecske beépült élményeink közé. 
A gyereknek, felnőttnek nagy élvezetet nyújtó programot sokáig emlegetjük még.
                                                                                                                 Gulyás Erzsébet

Szerelmi bájital – ifjúsági opera-keresztmetszet

A Csokonai Színház és a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Magáné-
nek Tanszék koprodukciója volt az ifjúsági bérletünk 3. előadása, a Szerelmi 
bájital opera-keresztmetszet.  Az opera rövidített, közérthetőbb formában, 
de dramaturgiájában sértetlenül jelent meg a színpadon. A zene hatalma, az 
érzelmekkel teli, fordulatos cselekményű történet a gyerekeket is közelebb 
hozta ehhez a megkerülhetetlen, klasszikus műfajhoz.   
               Gulyás Erzsébet                                             

Farsang

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
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Hunyadi bál 
         
Immár ötödik alkalommal került megrendezésre a nagy sikerű Hunyadi bál. A tanulók kulturális rendezvényeinek támo-
gatásához, a versenyeztetésekhez, díjazásokhoz járult hozzá valamennyi vendég, aki e napon belépőjegyet, támogatói jegyet 
vagy tombolát vásárolt. 
Idén a bál bevételéből a biciklitároló bekamerázását oldottuk meg, amihez segítséget is kaptunk. Nagy Mira 2.b és Nagy Márk 
4.b osztályos tanulók szülei egy 4 kamerás, korszerű videomegfigyelő-rendszer teljes kiépítésében, kulcsrakész átadásában 
nyújtottak segítséget. A berendezés értéke 340 000 Ft, amiből az iskola 200 000 Ft-ot fizetett. Tímár Zoltán Polgármester Úr 
javaslatára a Mikepércsi Településfejlesztési és Településüzemeltetési Kft. 50 000 Ft összegű támogatást ajánlott fel.    
                                                                                                    
                        Gálné Almási Beáta

Ovisuli 

Véget ért az Ovisuli, de csak az idei tanévben. Az október-
ben kezdődött foglalkozásainkra közel 40 gyerek és szülő volt 
kíváncsi. Mind a szülők, mind a gyerekek programjai nagy 
sikerrel zajlottak, és nagyon sokrétűek voltak. Az iskolai élet 
minden területét próbáltuk bemutatni az érdeklődőknek. A 
program sikerét bizonyítja, hogy az ovisok lelkesen, öröm-
mel várták foglalkozásainkat, az otthoni feladataikat mindig 
lelkesen elvégezték, és büszkén hozták fel megmutatni azo-
kat. Köszönetet szeretnék mondani minden szülőnek és 
gyermeknek, hogy érdeklődésükkel tisztelték meg prog-
ramjainkat, valamint minden résztvevő kollégának is, akik 
messzemenő felkészültségről és hivatástudatról tettek tanúbizonyságot. A 2016/2017-es tanévben is folytatódik az Ovisuli! Sikerünkön 
felbuzdulva októbertől még több nagycsoportos gyermeket nevelő családot várunk szeretettel! Az elkövetkező időre mindenkinek jó 
pihenést és gördülékeny iskolakezdést kívánunk!
                                                                                                              Feketéné Györfi Erika
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Kiemelkedő teljesítményért nem 
mindennapi jutalom

A Nagy Fal Magyar-Kínai Barátság Egyesület és a 
budapesti Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola hirdetett országos pályázatot „Kína 
kulturális öröksége - Szokások, ünnepek Kínában” 
elnevezéssel. Kína szokásairól, hagyományairól, 
kulturális értékeiről készült írással lehetett pályázni. 
Iskolánkból a két 3 fős, hatodikosokból álló csoport 
mindkét csoportja I. helyen végzett. 

A mese megformálását komoly előkészületi munka 
előzte meg. Használtunk útikönyveket, internetes 
oldalakat, újságcikkeket a felkészüléshez, így a me-
séink különlegesek lettek. Egy képzeletbeli utazás 
során ismerkedik néhány magyar gyerek Kínával. 
Az egyik csoportét (Besenyei Virág 6.b, Dorogi Zsó-
fia 6.b, Ilyés Orsolya 6.b) selyem anyagra kézi nyomtatással tette rá Bacskóné Nagy Gabriella. Ezt szépen felcsavartuk, s egy üreges botba 
helyeztük, ezzel is utalva arra, hogy valamikor a selyemhernyót így csempészték ki Kínából. A másik csoport (Beke Enikő Andrea 6.a, 
Sitku Regina 6.a, Tengyel Dániel 6.b) meséjét pedig négy kellően előkészített sertéslapockacsontra írtuk, majd lelakkoztuk, mindezzel 
utalva arra, hogy Kínában milyen fontos szerepet töltött be a jósló csontok használata, s hogy ők fedezték fel a lakkozást.

A díjátadóra Budapesten, a Parlamentben került sor, ahová az Önkormányzat buszai vittek bennünket. Mindenki kapott kínai zenei 
CD-t, Kínához kapcsolódó ismeretterjesztő könyvet, s öregteát, amit a kínai emberek apáról fiúra örökítenek, s a lakásuk legbecsesebb 
helyén, falra kifüggesztve tartják. Utána kb. egy órás sétán vehettünk részt a Parlamentben, majd sétáltunk a Duna-parton is. Ez mind-
mind különös élmény bármely mikepércsi gyerek számára. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában végigkalauzolt 
bennünket az intézményvezető-helyettes, majd az Ázsia-centerben kínai ételekből választva ebédeltünk, végül az Erzsébet királynéról 
elnevezett cukrászdában fagyiztunk, sütiztünk. Csodálatos időben, jó hangulatban telt az egész napunk.     
                       Dévényi Mihályné
             felkészítő pedagógus

Húsvéti kézműves foglalkozás

INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
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INTÉZMÉNYI HÍREK/ ISKOLA
Tankerületi szakmai nap 

Intézményünk adott helyet a Derecske Tankerület által szervezett szakmai 
napnak, melyen iskolánk két pedagógusa tartott bemutató órát.

Kovács Judit angol szakos pedagógus témája az 5.a osztály haladó angol 
csoportjában „A célnyelvi óravezetés megvalósítása a tanórákon” volt.
Bacskóné Nagy Gabriella festőművész, rajz- és vizuális kultúra tanár 
témája pedig a grafika tanszakra járó tanulók részvételével „A kol-
lográfia lehetőségei” volt.
A szakmai nap a bemutató órák utáni reflexiókkal, majd előadásokkal 
záródott.                                                                          

Gálné Almási Beáta   
Az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére rendezett Bükk-túra                                                                                 
           
Szent Péter tette a magáét, riogatta a túra résztvevőit és rendezte a terepet szépen. A borús égbolt ellenére két nagy busz indult 
el a kora reggeli órákban Mikepércsről, hogy a Hunyadi János Általános Iskola és AMI tanulóival, szüleikkel és tanáraival 
Miskolc felé vegye az útirányt és az 1848-as hősök emléke előtt tisztelegve gyalogolja le a 10 km-es teljesítménytúra útvonalát. 
Első pihenőnknél, a tiszaújvárosi csendes esőben érkezett a „füles”, hogy fent a Királyréti rajtnál havazik, ez nyugtatólag hatott 
a „kis” csapatra.

Esett a hó szépen, ezért több napja ázó túraútvonalat módosítva –a meredeken ne csúszkáljon a kis csapat jeligére - kisebb, de 
lankásabb kerülőkkel közelítettük meg az 1-es, majd 2-es ellenőrző pontot. Élmény volt a havas táj, a természet ritka-szép arcát 
mutatta, a túra vezetőjét, Ági nénit alig lehetett visszafogni, szinte siklott az erdei utakon.
Odafelé! De jött aztán a visszaút, ami vízszinteshez szokott alföldi embernek feladta a leckét. A hegyi zergéknek tervezett „cikk-
cakk” lépcsős terepet még leküzdöttük valahogy, de ami azután következett, az mély nyomott hagyott a kedves túrázókban, 
sokuk ruházatában is. Sár, sár és sár mindenfelé, közel ezer ember már otthagyta lábnyomát, nem kis dagonyázó terepet varázsolva 
a lefelé vezető turista úton. A művészi korcsolyázás szinte minden elemét felvonultatta társaságunk, nem kevésbé igénybe véve fizikai 
állóképességünket. 

A nagy létszám és a nehéz terep miatt előfordult hogy lemaradtak páran, de a fegyelmezett, összetartó mikepércsi márciusi 
ifjak, s idősek nem hagyták magukat a sártengerrel szemben, 48-as hősökre emlékeztetve küzdötték le a hadiösvényt.  A végül 
14 km-esre nyúlt túra végén, a királyréti célban várt minket a megérdemelt forró tea és az energiapótló hagymás-zsíros kenyér.
A túra emlékét erre az alkalomra készített oklevél és emlékjelvény örökíti meg minden túrázónak.
A diákturisztikai program megvalósítása ilyen nagy létszámmal Mikepércs Község Önkormányzata és a Magyar Diák-
sport Szövetség támogatása nélkül nem jöhetett volna létre, köszönet érte!

Pár nap elteltével már mindenki rózsaszínűbben látta a „sártúrát”, egyre gyakrabban jegyezték meg a nebulók: „mikor megyünk 
legközelebb”.
                Rozsondai Tibor
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TANKERÜLETI VERSENYEK EREDMÉNYEI

Angol nyelvi rejtvényfejtő verseny
A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola adott otthont február 29-én az an-
gol nyelvi rejtvényfejtő versenynek. A gyerekeknek a közelgő, Rióban megren-
dezésre kerülő nyári olimpiai játékokkal kapcsolatban kellett felkészülniük a 
megmérettetésre. 
Az ötödik osztályos kategóriában Nyulászi Ernő 5.a és Szűcs Kitti 5.a az I. he-
lyen végzett. Felkészítő pedagógus Kovács Judit. A hatodikosok versenyében 
Besenyei Virág 6.b és Dorogi Zsófia Bernadett 6.b a II. helyezést érte el, míg a 
nyolcadikosok között Kemény Szabina Regina 8.a és Almási Ágnes 8.b szintén 
I. helyezést értek el. Felkészítő pedagógus Kovácsné Bíró Annamária.

MEGYEI VERSENYEK EREDMÉNYEI
A nádudvari Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ál-
tal szervezett „Aranyhangszál” tehetségkutató és minősítő versenyen szóló 
ének kategóriában Tollas Tímea 5.a osztályos tanuló bronz minősítést ért el.

Február 22-én iskolánk tanulói (10 fő) részt vettek a debreceni Hunyadi János 
Általános Iskola által megrendezett „Hunyadiak nyomában” című megyei 
vetélkedőn. 
Tanulóink mesemondásban, rajzversenyen és történelmi vetélkedőn mérhették 
össze tudásukat a megye 38 iskolájából kb. 180 gyerekkel. 
A történelmi vetélkedőn Diós Eszter 5.a, Kovács Anna 5.a, Beke Enikő Andrea 6.a, 
Ilyés Orsolya 6.b osztályos tanulók 11 csoportból II. helyezést értek el. Felkészítő 
pedagógus Szima Gáborné.

Március 22-én a Konyáron megrendezett XIII. „Égig érő fa” mesemondó verse-
nyen II. helyezést ért el Lovász Nóra 3.a osztályos tanuló. Felkészítő pedagógus 
Almásiné Szentjóbi Ildikó. Ugyanezen rendezvényen különdíjban részesült Dér 
Emese 8.b osztályos tanuló. Felkészítő pedagógus Dévényi Mihályné.

ISKOLAI HÁZI VERSENYEK EREDMÉNYEI

Iskolai szépolvasási verseny 
a 2-4. évfolyamosoknak  2. évfolyam      3. évfolyam  4. évfolyam
I. helyezett                  Szikszai Anita 2.b                     Juhász Anna 3.a Tóth Péter 4.a
II. helyezett                  Tóth Zsombor 2.a                     Lovász Nóra 3.a Balla Fruzsina 4.a
III. helyezett                  Antal Sára 2.b      Orbán Zsanett 3.b Tóth Balázs 4.b

Alapműveleti matematika 
verseny                      5. évfolyam          6. évfolyam       7. évfolyam             8. évfolyam
I. helyezett    Szűcs Kitti 5.a                     Ilyés Orsolya 6.b      Ujhelyi Imre 7.a          Nagy Ibolya 8.a
II. helyezett     Csete Levente 5.a                     Besenyei Virág 6.b      Pásti Nóra 7.a              Fehér Kincső 8.b
III. helyezett       Tóth Boglárka 5.a                     Beke Enikő Andrea 6.a         Tóth Noémi 7.a           Dér Emese 8.b   
Sudoku       5-6. évfolyam                       7-8. évfolyam
I. helyezett                                 Dorogi Zsófia 6.b                      Tóth Noémi 7.a
II. helyezett                                 Beke Enikő Andrea 6.a             Nagy Nikolett 7.a
III. helyezett                  Dorogi Veronika Lizett 5.a       Fehér Kincső 8.b

INTÉZMÉNYI HÍREK/ISKOLA
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II: Mikepércsi „Béres András” szólótáncverseny

2016. március 5-én második alkalommal került megrendezésre a Mikepércsi „Béres András” szólótáncverseny a Wass Albert 
Kultúrházban. A rendezvény kinőtte az iskolai kereteket, így immár tankerületi versennyé lépett elő. A mikepércsi gyerekeken 
kívül érkeztek Létavértesről, Monostorpályiból, Hajdúbagosról, Derecskéről, Tépéről és Konyárról is. Összesen 34 produk-
cióban 46 versenyzőt láthatott a Kultúrházat teljesen megtöltő közönség. Idén élőzenei kíséretre ropták a gyerekek a táncot, a 
talpalávalót a Szeredás Népzenei Együttes húzta. A táncosoknak egy választott táncanyagból kellett 1,5 – 2 perces szabad tán-
cot, úgynevezett improvizációt bemutatniuk egyedül a színpadon. A 4 kategóriában bemutatott produkciókat 4 tagú szakmai 
zsűri értékelte, és arany, ezüst, bronz minősítéseket, valamint különdíjakat osztott ki.
A zsűri tagjai voltak:
•	 Dévényi	Mihályné,		a	Hunyadi	János	Általános	Iskola	magyar-média	szakos	tanára
•	 Törökné	Csécs	Lenke,	a	debreceni	Főnix	Néptáncegyüttes	művészeti	vezetője,	Csokonai-díjas	néptáncpedagógus
•	 Bak	János,	néptáncpedagógus,	a	Valcer	Alapfokú	Művészeti	Iskola	tanára
•	 Török	Ármin,	néptáncpedagógus,	a	Medgyessy	Ferenc	Gimnázium	és	Művészeti	Szakközépiskola	tanára
A gyerekek előre meghatározott sorrendben (a versengés előtt sorszámot húztak) léptek fel, és rendre nagy sikert arattak a 
lelkes közönség előtt, nemegyszer vastaps kíséretében jöttek le a színpadról. A magyar néptáncok széles palettája megjelent 
a színpadon: Rábaköztől Szilágyságig, Somogytól Dél-Alföldön át Marosszékig. A produkciók után, az eredményhirdetésig 
Dudás Dávid, a debreceni Főnix Néptáncegyüttes asszisztense tartott fergeteges táncházat a résztvevők és a közönség számára. 
Ezalatt a zsűri félrevonult, és hosszas egyeztetés, gondolkodás után meghozta döntését. Az eredményhirdetés után akadt 
néhány csalódott versenyző, nekik jövőre lesz lehetőségük javítani. A többség boldogan vette tudomásul a végeredményt, és a 
nézőkkel együtt remek élményekkel tért haza.
                    Török Gergely

INTÉZMÉNYI HÍREK/ISKOLA
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SIKEREINK
Mikepércs továbbra is a nemzetközi karatés palettán

Lendületesen kezdte a 2016-os évet a Mikepércsi HSE, hisz az alapozást követően februárban, a XVI. Zemplén Kupán Szűcs 
Péter személyében bajnokot avathattak. A 19 éves fiatalember immár Miskolcon tanul, de így is Mikepércs színeiben küzd a 
tatamin. Rendkívül jó formában versenyezve a nemzetközi verseny felnőtt B -80 kg-os kategóriájában aranyérmet szerzett!

A Karate Diákolimpia elődöntőn, Debrecenben Dankó Gréta két ezüst éremmel kvalifikálta magát az országos döntőre. Mel-
lette Nagy Márk is jogot szerzett a Veszprém Arénában megrendezendő döntőn indulásra. A szorgalmas Szilágyi József is 
tisztességgel helyt állt az elődöntő küzdelmein. Április 02-án a Veszprém Arénában 63 egyesület 632 versenyzője küzdött a 
bajnoki címekért. Nagy Márk és Dankó Gréta képviselte Mikepércset a döntőn. Nagy Márk a legjobb nyolc között végzett, míg 
Dankó Gréti a kategóriájában Diákolimpiai ezüstérmes lett! A versenyzők felkészítésében Sensei Rácz Csaba és Szűcs Péter 
végzett oroszlánrészt!
A mikepércsi karatésok az év első felében övvizsgán és még két országos versenyen bizonyíthatják szorgalmukat.
                        Rácz Csaba

19.
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Őrízzük meg népi hagyományainkat!

Március 4-6. között rendezték meg Békéscsabán a  XV.  
Országos Textilkonferenciát, melynek Viselet Pályáza-
tán, Kalotaszegi nyargalásos viseletekkel Kormányos 
Lászlóné hímző, viseletvarró népi iparművész, a Mike-
pércsi Hímzőkör veztője II. helyezést ért el. A kima-
gasló szakmai díj kapcsán beszélgettünk az alkotóval a 
viseletkészítésről, és az általa vezetett szakkörről.

Mikor kezdtél viseletkészítéssel foglalkozni és mi volt 
az indíttatás?

Az eredeti szakmám női ruhakészítő, ezt tanítottam a 
Könnyűipari Szakközép-  és Szakiskolában 30 éven át. Közel 20 éve kezdtem el a régi paraszti és polgári viseletekből ma 
is hordható ruhadarabokat készíteni. A Déri Múzeumba jártam gyűjteni, Szatmári Ibolya, az akkori igazgatónő segítette a 
munkám. Hubert Erzsébet, a Hajdú- Bihar Megyei Népművészeti Egyesület elnöke ösztökélésére kezdtem el a viseleteket 
készíteni.

A mikepércsi közönség a tavalyi  nyári fesztivon láthatta egy nagy sikerű divatbemutatón viseleteidet, honnan jött en-
nek a programnak az ötlete?

2015. áprilisában Egerben, az Országos Viseletkonferencián előadással egybekötött divatbemutatót tartottam. Nagyon örül-
tem, hogy Mikepércsen, augusztus 1- jén, a Hagyományörző Napon megvalósulhatott ez a program. Közel 40 női, férfi és 
gyermek öltözet került bemutatásra a Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes táncosainak közreműködésével.

Milyen szakmai ismereteket igényel egy viselet elkészítése?

Nagyon összetett tudást igényel. Ismerni kell az adott tájegység, terület viseletkultúráját, az alapanyagokat, szabásvonalakat, 
a díszítményeket pl. zsínórozás, gyöngyözés, hímzés, nyargalás ( gépi hímzés), csipkekészítés. 

A Mikepércsi Hímzőkör alapítója vagy. Mikor indult az igen magas színvonalon működő szakkör?

2003-ban költöztem Mikepércsre. Mivel itt nem működött hímző szakkör, így elindítottam  4 fővel, majd egyre többen 
csatlakoztak hozzánk. Jelenleg 11 fővel működünk, immár 13 éve foglalkozunk ezzel, a számunkra nagyon kedves alkotó 
tevékenységgel.

Milyen előismeretekkel, végzettséggel válhat valakiből szakkörvezető?

Először is szakkörvezetői működési engedély szükséges hozzá. A 3 éves díszítőművészeti tervezői tanfolyam elvégzése után 
1 éves vezetői tanfolyam szükséges. Mindkettőt vizsga követi, így C és B kategóriás működési engedélyt kap, aki elvégzi. Én 
1984-ben és 1988-ban kaptam meg a Művészeti Oktatói Működési Engedélyt. Természetesen továbbképzéseken is részt veszek, 
hogy a tudásom újra és újra frissítsem. A tanfolyamok elvégzése igen költséges, de a megszerzett tudás és végzettség számomra 
mindig nagyon fontos volt. 

A szakmai tudáson kívül milyen emberi és pedagógiai képességek szükségesek a szakkör vezetéséhez?

Egy szakörvezetőnek igen sok ideje, energiája kell ahhoz, hogy tanítani tudjon.A „ Tanítás” szó nagyon fontos, hiszen tudni 
kell a megszerzett tudást átadni az asszonyoknak. A helyes hímzés-, öltéstechnika elsajátítása alapvető feladat. Tapasztala-
tom van, hiszen a középiskolában a felnőttképzésbe is bekapcsolódtam. A szakkör igazi csapattá formálódott az évek során. 
Ebben a közös programok kialakítása sokat segít, pl. kiállítások rendezése, látogatása, szakmai kirándulások szervezése. 

KULTÚRA

20.
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Idén már ellátogattunk  Békéscsabára, ahol textilkonferencián 
és kiállításon vettünk részt.

Milyen előkészítő munka szükséges egy hímzett alkotás 
megszületéséhez?

Az előkészítő munka is nagyon fontos a szakkör mindennapi éle-
téhez. A tájegység kiválasztása, a megfelelő alapanyagok, fonalak 
megvétele, a hímzendő minta tervezése több órát vesz igénybe.  A 
minták kiszúrása szúrógéppel, az alapanyagok kiszabása, druk-
kolása, a minta festékkel  rávitele az alapanyagra, a festék készítése 
a szakkörvezető feladata. 

Milyen sikereket tudhat magáénak a szakkör?

Munkáinkkal több országos és helyi rendezvényen szere-
peltünk sikeresen, vittük Mikepércs hírnevét kiállításainkkal. 
A helyi rendezvényeken szívesen és aktívan részt veszünk, pl. 
Mikepércsi Nyár, Falunap, Adventi Vásár.

A mikepércsi helyi értékek  sorába illeszkedik a Mikepércsi 
Úri Hímzés, melynek feltárása és „újjáélesztése” a szakkör 
nevéhez fűződik. Mesélnél ennek a történetéről? 

A Református Egyház Gyülekezeti Házában fedeztük fel a 
két eredeti, az 1700-as évekből származó textiliát. Ezt dol-
goztuk fel 2007-től, több éven keresztül. Jelenleg a szintén 
mikepércsi helyi értéknek számító Református Templomban 
megtalálható a Mikepércsi Úri Hímzés, a szakkör muká-
jaként. Kedves emlék számunkra, hogy adománylevél készült  
a hímzés templomban való elhelyezéséről. A szakkör  állandó 
kiállítási anyagának egy részét képezi ez a kulturális kincs, 
melyre büszkék vagyunk, és mint helyi érték minden mike-
pércsi magáénak tekintheti.  
                      Pohly Szilvia

KULTÚRA
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Húsvéti családi délelőtt

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A valláson kívül a tavasz-
várás, a tavasz eljövetelének ünnepe is mindannyiunk számára.
Hagyomány szerint Nagyszombaton szokás húsvétra feldíszíteni az ottho-
nunkat (és a templomokat is), amely eredetileg a feltámadás ünnepének egy 
jelképes fogadása volt. 
A március 19-én megtartott Húsvéti családi délelőttön alkalom nyílt két 
alkotóval, Nagy Ildikó Gabriella képzőművésszel és Hutkai Gréta népi 
játszóház vezetővel a húsvéti díszek és a hagyományos hímes tojások 
elkészítésére is. Az ügyes apróságok és alkotni szerető szüleik szorgoskod-

tak ezen a délelőttön a Wass Albert Kultúrházban. A kézműves tecknikák nagyon különböző válfajait kipróbálhatták a hozzánk 
ellátogatók. Végül  fonalból készült nyuszik, csibék, festett tojások sora díszítette a barkaágakat.
Az alkotó tevékenység  mellett a Szegedi Mini Színház művészei szórakoztatták a gyermekeket, akik nagy érdeklődéssel kísér-
ték a három szabó legény kalandjait. Olykor-olykor egynéhány kis mikepércsi legény is felcsapott  „kérőnek”, és nagy bátorság-
gal mentek fel a színpadra, a királylány kezéért versenybe szállni.
A családi programmal sikerült már jó néhány nappal az ünnep előtt ráhangolódni a húsvétra.
                      Pohly Szilvia

A Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár 
(4271 Mikepércs, Óvoda u. 4. sz.) 
konyvtar@mikepercs.hu
Tel.: 70/587-3871

Nyitva tartása:
Hétfő: 7.30-17.00
Kedd: 7.30-16.00
Szerda: 7.30-18.00
Csütörtök: 7.30-16.00
Péntek: 7.30-14.00
Szombat: 11.00-14.00
Ebédidő: 12.00-12.30 (kivéve szombat)

Könyvtárunk belső tere megújult. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Szolgáltató Rendszerének köszönhetően 
kézikönyveinket immár szabadpolcon tároljuk, így olvasóink is könnyebben hozzáférhetnek.
2016.01.04-től minden beiratkozó kérheti személyes felhasználó nevét és jelszavát az elektronikus katalógusunk használa-
tához. A katalógusban jelenleg is lehet kereséseket végrehajtani az alábbi OPAC felületen: http://hunteka.asp.hunteka.hu/mike-
percs  Ez a link a könyvtárunk honlapján egy ikon formájában közvetlenül is aktiválható. A személyes jelszóval olvasóinknak 
lehetőségük van hosszabbításokat és előjegyzéseket kérni, üzeneteket küldeni.

KULTÚRHÁZ/ KÖNYVTÁR
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WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Petőfi u. 67. (a Posta mellett), Tel.: 06-52/803-188, iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva: Hétfő-Péntek: 8.00-18.00, Szombat: 8.00-11.00

A szabadtéri kondipark nyitva tartása 
munkanapokon: 7.00-21.00, munkaszüneti napokon: 8.00-21.00.

Klubfoglalkozások:
Nyugdíjas Klub: hétfőnként 14.00 órától 
Hímzőkör: szerdánként 14.00-16.00 óráig
Bazsarózsa népdalkör: csütörtökönként  17.00  órától

Fogadóóra: falugazdász minden hétfőn 9.00-12.00 óráig
. 
Tiétek a tér! Ifjúsági Klub minden pénteken 14.00-18.00 óráig: csocsó, 
sakk, kártya, programajánló, pályázati és ifjúsági információk. 

Április 19- én  és május 3- án 17.00-tól várjuk  Csiri-Biri zenés babatornára 
a babákat és szüleiket.
A 40 perces mozgásfejlesztő tornára olyan 1-3 év közötti gyerekeket várunk, 
akik szívesen fedezik fel a kúszás, mászás, pörgés, forgás, vagyis a térben való 
mozgás örömét. A mozgások végrehajtásához speciális tornaszereket, irányí-
tott játékos gyakorlatokat, valamint sok-sok dalt és mondókát alkalmazunk.
Egy alkalom díja: 250 Ft/család (4 főig)
Sok szeretettel várunk mindenkit!
TÁMOGATÓNK: MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALKAL-
MANKÉNT, CSALÁDONKÉNT 500 FT-TAL TÁMOGAT MINDEN GYER-
MEKET.

Citera oktatás 7-14 éves korú gyerekeknek szombatonként 10.00-11.00 a 
Wass Albert Közösségi Házban! Szeretettel várok minden muzsikálni vá-
gyót! (500Ft/óra) Vatainé Facsar Veronika, zenetanár

Kézműves foglalkozások:
Kéthetente szombatonként: 10.00-12.00 óráig ingyenes kézműves foglalkozást 
tartunk általános iskolás gyermekek részére Hutkai Gréta  népi játszóház vezető 
irányításával. A következő foglalkozás időpontjai:  április 23-án  Papírvarázs, 
május 7-én Anyák napjára készülődés

Nagy Ildikó Gabriella képzőművészeti alkotó és felvételi előkészítőt tart 8. 
osztályosoknak és középiskolásoknak. A szakkör keretében különböző festé-
si, képkészítési (selyemfestés, olaj, akril, pasztel) technikákat sajátíthatnak el 
az érdeklődők. A részvétel önköltséges, 1500 Ft/ alkalom/ fő, saját eszközök-
kel. További információ bemutató órák keretében kérhető minden pénteken 
16.00-tól 18.00 óráig. A képzőművészeti kör csak 3-4 jelentkező esetén indul.

KÖZÖSSÉGI HÁZ /PROGRAMAJÁNLÓKULTÚRHÁZ/ KÖNYVTÁR
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KÖZÖSSÉGI HÁZ/ PROGRAMAJÁNLÓ
Olvasási lehetőség a Teleházban
A könyvtári nyitvatartási időn túl is van lehetőségük olvasásra, könyvek, 
folyóiratok böngészésére a Wass Albert Közösségi Házban (Petőfi u. 67. sz. 
alatt) egészen este 18 óráig: Hajdú-Bihari Napló, Nők Lapja. A könyvtár nyolc té-
macsoportban 15-15 könyvet helyez el nálunk letéti állományként. Ezek a könyvek 
kizárólag a helyben olvasást szolgálják. Kölcsönözni csak a könyvtárba való vissza-
érkezésükkor lehet, de előjegyzés felvehető rájuk, mind a Közösségi Házban, mind 
a Könyvtárban. A nyolc témacsoport a következő: Hobbi-háztartás, Egészségünk 
védelmében, Ügyes kezek-színes ötletek, Gyermeknevelés, Ifjoncok kedvencei, 
Mesék, Krimik, Romantikus regények. A könyvek között minden korosztály talál-
hat kedvére való olvasmányt. Minden kedves olvasót szeretettel várunk! 

A Hímzőkör tagjainak bemutatkozása a Közösségi Házban
Kormányos Lászlóné a Mikepércsi Hímzőkör vezetője új kezdeményezést in-
dított el ez év januárjában. A hímzőkör tagjainak munkáit kéthavonta válto-
gatva, tekinthetik meg az érdeklődők a Wass Albert Közösségi Ház aulájában.
A kör vezetője így mutatta be a március–április hónapban látható hímzések 
alkoját: „ Csengeri Lajosné Esztike oszlopos tagja szakkörünknek, nagyon 
szereti a színes hímzéseket készíteni. Kedvence a szülővárosának, Komádinak 
a  hímzése. A kézimunkázás mellett a főzés is kedves időtöltés számára, me-
lyet a település több rendezvényén is megmutatott már. A közösségi házban 
kiállított munkái:  Debreceni kisbunda hímzése, Jászsági hímzés és  Szentist-
vándi hímzés. ”

Kiállításmegnyitó
Madárlesen Mikepércsen  címmel fotókiállítás nyílik a Madarak és Fák Nap-
ja alkalmából május 10-én, 17.30-kor, Koncz Tibor amatőr természetfotós 
munkáiból. Az alkotó így vall munkáiról : „9 éve foglalkozom természetfotózás-
sal, főleg madarakat fényképezek. Az utóbbi néhány évben Mikepércsen laktam, 
ahol volt alkalmam ismerkedni a környék madárvilágával, szabadidőmben sokat 
fotóztam a falu közelében. Ezekből a képekből válogattam ki néhányat, amelyeket 
a május 10-én megnyíló kiállításon szeretnék bemutatni az érdeklődők számára.” 
Közreműködnek: Dér Emese - vers, Fehér Kincső - furulya,Virág  Petra - ének.  
A kiállítás megtekinthető június 7-ig munkanapokon 8.00-18.00.
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Nosztalgia Véradás Mikepércsen!
Ajándékozzon vért április 29-én a Wass Albert Kultúrházban, 9.00 és 12.00 óra 
között retro hangulatban, hogy legyen egy élménye a régi, közösségi véradásokról!
A véradás szervezői: Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete, Mikepércs Község 
Önkormányzata
Támogató:  Rózsás Vendéglő
A Boros család mindenkinek szeretné megköszönni a 2016. januárjában  Boros 
Gergőnek nyújtott segítséget, és megvendégeli az április véradókat egy sör- virsli 
retro menüvel ( 0,5 l alkoholos, vagy alkoholmentes sör, tea, virsli+ kenyér+ mustár). 
Látogasson el hozzánk és adjon vért, ezzel a tavaszi vérkészlet gyarapodásához 
is hozzájárulhat!
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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: Koncz Tibor, Benéné Kiss Andrea 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. Lapzárta: 2016. április 25.

Hold u. 35 sz. alatti családi ház 
eladó! Érd.: 52/398-257 vagy az 

52/398-497 telefonszámon

Vállalok kisebb és nagyobb 
munkákat! Rotációzás, fűnyírás, 
kaszálás, elhanyagolt kertek rend-
betétele. Útban lévő fa kivágása, 
gallyazása, tűzifa kuglizása. Ro-
mos épületek javítása, helyreál-
lítása. Ereszcsatorna takarítás. 
Tető-, kémény-, homlokzatjaví-
tás. Kerítések építése, javítása, 
bontása, festése. Járdák, térkövek 
takarítása, javítása. Hidroforr 
és vízakna készítése, házi vízmű 

telepítése. Duguláselhárítás. 
Szerszámok rendbetétele (nyelek 
készítése, nyélbehúzás, élezés, 
kaszálás, kapálás, kalapálás, stb.). 
Lomtalanítás. Azonnal, illetve 

előjegyzéssel, szolid árakon!
Veselényi Sándor

Érd.: 06-30/624-4261

Eladó fóliasátor vázszerkezet 8 
db 6 m hosszú és 40 mm vastag 

műanyag csőből rögzítő 
elemekkel Tel.: 20/964-8222 , 

52/398-405 

ELADÓ
 Mikepércsen a Debreceni utcán 
400 négyszögöl területen egy 
120 m2-es háromszobás, nagy 
nappalis, összkomfortos két be-
járattal, egy 42 m2-es egy szoba 
összkomfortos szigetelt lakás, 4 
éve felújított új nyílászárókkal. 
Egy aknás műhelygarázs, egy két 

autós és egy 40 m2-es tároló. 
Irányár: 20 millió Ft, még van rajta 
hitel, de a megoldásban segítünk. 

Érd.:30/466-0553 
2-3 szobás albérletet keresek. Tel.: 

70/535-6175

Intarziás háló, valamint új ál-
lapotú szekrénysor, gázpalack, 
szőnyeg, költözés miatt sürgősen 

eladó. Érd.: 70/621-5859 

FENE IMRE
hűtőgépszerelő

Hűtőgépek javítása, adás-vétel.
Érd.: 06-20/964-8222, 52/398-405

TAVASZI AKCIÓ!
Háztartási táskavarrógépek már 
6000 Ft-tól óriási kedvezmények 
tartozékokra, alkatrészekre, mo-

torokra, pedálokra 
áprilisban és májusban. 

Érd.: 52/398-384, 20/929-2710 
Dandé István, Mikepércs, Dózsa 

György u. 18.

Eladó Iskolakert utcában lévő 2 
db egyenként 583 m2 területű 
építési telek, gázcsonk az ingat-
lanon, ivóvíz, villany az utcában, 
amely útalappal ellátott. Érd.: 

20/779-8734

Antik Singer varrógép, valamint 
Csepel varrógép eladó 2 tekercs 
nádszövettel. Érd.: 20/779-8734 

Szeretettel várok minden kedves 
vendéget fodrászüzletemben. 
Időpont egyeztetés: 20/542-0705 

Baloghné Timea 

Eladó! Hallókészülékbe való 
nem használt Rayovac I3 elemek 

eladók! 6 db 500 Ft
Érdeklődi személyesen: 

Lénárt Judit Mp., Sport u. 9.

Vállalok: Ingyenes épület ener-
getikai tanácsadást, energetikai 

tanúsítvány készítését,
napelemes – napkollektoros rend-
szerek tervezését és kivitelezését. 

Tel.:  20 / 311 – 4450

CIVIS GYORSSZERVÍZ
Fűtési rendszerek felülvizsgála-
ta (gázkazánok – konvektorok, 
gáztűzhelyek javítása, hibák el-
hárítása), hűtőgépek javítása, 
elektromos háztartási gépek 
szerelése – javítása és „minden, 
ami elromolhat” precíz javítása.

Tel.: 20 311 – 4450

Angol nyelvoktatást és felzárkóz-
tatást vállalok. 1000/ óra. Egyez-
tetés telefonon Érd.: 31/310-3285

380 négyszögöl szőlős Mikepércsen 
Vénszőlőskert 1. dűlőben eladó! 

Tel.: 30/7250348

A kenderföldön 3500 m2 
alapterületű szántóföld eladó.

Érdeklődni: Mikepércs, 
Sport u. 1. sz.

Energiatanúsítvány kiállítása 
tapasztalt szakembertől rövid 

határidőre, helyben, olcsón!
Tel.: 06-30/429-90-64

Eladó: tok nélküli műanyag abla-
kok és műanyag ajtólapok, gyer-
mek járóka, kárpitozott tömör 
faszék, méteres bútorkárpit, 
zománcozott üst, PB gázpalack, 
szendvics oldalpanel, műanyag 
hordók. Érd.: 52/398-425, 30/364-

5244 du. órákban

ÉPÍTKEZŐK, FELÚJÍTÓK 
BARKÁCSOLÓK 

DÖMÉNÉL, A M.I.Z. KFT-NÉL!
Kedvezmények árak!

Bosch Típusú:
 Fémfúrók, fafúrók, kőműves 

fúrószálak, kőzetfúrók, 
spirálfúrók, dekopírfűrészek, 

lyukfaragók, lyukfűrészek, bithe-
gyek, csiszolólapok, fém-fa, festő 
csiszolólapok. Kerti szerszámok, 

festőszerszámok, locsolófejek, 
műanyag áruk stb.

Kerékpár külső és belső gumik,
tengelyek, felnik és minden más 

kerékpáralkatrész kapható.
M.I.Z. Kft. Petőfi u. 74.

Tel. 52/398-693



Mikepércsi Tükör

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  
Fotó: bagdifoto . Nyomdai munkák: Dela Kft., Debrecen

KERES - KÍNÁL
Itt a tavasz!

Szép egészséges körmöket, 
ápolt kezet és lábat szeretnél?

Keressen meg engem!
MANIKŰR

Klasszikus manikűr: 1500 Ft
Manikűr gél-lakkal: 2000 Ft

Lakozás: 500 Ft 
PEDIKÜR

Pedikűr: 2000 Ft
Pedikűr gél-lakkal: 2800 Ft

MŰKÖRÖM
Építés: (sablonnal): 3800 Ft

Töltés: 2800 Ft
Egyéb szolgáltatások:

Gyantázás:
Láb térdig: 1500 Ft
Láb végig 1700 Ft

Bajusz: 500 Ft
Kar: 1500 Ft
Vass Andrea 

Tel.: 30/ 238-4469

Lakodalmi kellékek bérlése: 50-
200 fős sátor, asztal, lóca, terí-
ték, asztalterítő, nagyedény, üst, 
üstházak bérlése. Érd.: Debrecen, 

Nagy Sándorné 30/434-7968

Háztartási és ipari varrógépek 
javítása garanciával 4000 Ft-
tól. Szervizelt táskavarrógépek 
eladók. Érd.: Dandé István Mp. 

Dózsa György u. 18 sz.
Tel.: 52/387-384, 06-20/929-2710

Nap utcán 150 kvadrátos építési 
telek sürgősen eladó.

Az utca közművesített. Hívni bár-
mikor lehet. Tel.: 30/649-7680

47-es főút mellett 50 m2 össz-
komfortos lakrész vállalkozásra, 

csendes tevékenységre kiadó! 
Érd: 30/232-8273

Régiség – hagyaték felvásárlása. 
Bútor, szerszám, használati esz-
közök, zománcok, teknők, bádog 
teknők, minden, ami Önnek út-

ban van. Tel.: 30/725–0348



ÜNNEPÉLYES KERÉKPÁRÚT- ÉS GYŰJTŐÚT 
ÁTADÓVAL

 EGYBEKÖTÖTT 
MAJÁLIS 

      2016. május 1.
      Mikepércs

                       Programok: 
      10.00 Ünnepélyes kerékpárút átadó
      10.30 Kerékpáros felvonulás és  verseny
      11.30 Debreceni Triál Klub     
      Közhasznú Sportegyesület kerékpáros 
      ügyességi bemutatója
      12.00 Ünnepélyes gyűjtőút átadó
      12.15 Autós és motoros felvonulás 
      a Mikepércsi motorosok és 
      a Debreceni Bogár Klub
      közreműködésével
      12.45  Kamionhúzó verseny
      14.00 Mazsorett bemutatók a     
      Főtéren      
      (Fantasy Tánc- Show Művészeti 
      Egyesület, Mikepércsi Mazsorett    
             Csoport, Mikepércsi Talajtorna
      Csoport)
      14.30  Egyéni aszfaltrajzverseny
      15.00 Májusfa állítás a Főtéren
      16.00  A versenyek
      eredményhirdetése
      17.00 Könnyűzenei koncert

      A Főtéren büfé virslivel, hamburgerrel,   
           üdítővel, sörrel várja a vendégeket.
      Rossz idő esetén az átadó ünnepség és a
      programok június elején kerülnek 
      megrendezésre.

      Minden kedves vendéget vár Mikepércs 
      Község Önkormányzata!


