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A HÚSVÉT MORZSÁJA

A húsvét teljes időszaka  80 
napos - beleszámolva Krisztus 40 
napos böjtjén alapuló, hamvazó-
szerdáig tartó időszakot, a 
pünkösd „jeles napját” is 
magában foglaló Szentlélek 
eljövetelének napját, és Krisztus 
mennybemenetelét -,  az ünneplés 
lényegi napjai ’zöldcsütörtöktől, 
fehérvasárnapig’ tartanak.

A NAGYHÉT

A húsvétot megelőző vasárnap 
neve: Virágvasárnap, Jézus Je-
ruzsálembe való bevonulásának 
napja, ahol a tömegek zöld ágakkal 
üdvözölték és ünnepelték jövetelét. 
Nagycsütörtökön  történt az utolsó 
vacsora, ahol Júdás árulása,  Jé-
zus számára már nyilvánvaló volt. 
Majd a „Gecsemáné Kertben” vir-
rasztottak, ahol külön imádkozott 
tanítványaitól, - „ha lehet múljék el 
tőlem e keserű pohár” - és  imádsá-
ga  végére a tanítványai elaludtak. 
A  húsvéti gyertyagyújtás erre is fi-
gyelmeztet minket, hogy imádsá-
gunkban  buzgók és lelkünkben 
mindig állhatatosak maradjunk, 
hiszen ez emberi erőnk egyik for-
rása.
Itt árultatott el, innen hurcolták el a 
katonák. A vád: Isten fiának vallotta 
magát.
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Nagypéntekre szétszéledt az őt 
ünneplő tömeg, a tanítványai buj-
káltak, Péter letagadta hogy is-
merné, még a harmadik kakasszó 
előtt. Pilátus megmosta kezeit, 
felmutatta a tömegnek,  magát ár-
tatlannak tartva  Krisztus leendő ha-
láláért,  és átadta a római birodalom 
zsoldosainak, akik megfeszítették. 
Ebből ered a ’Pilátus verés’ korábbi 
szokása, zajongással, szalmabábú 
égetéssel. A templomokban letakar-
ják az oltárokat, a harangok Rómá-
ba mennek… 

Nagyszombat a reménység napja, míg Krisztus a pokolban viasko-
dik, az emberek hite újraéled, ezt jelzi a gyertyaszentelés, a lángok 
gyújtása.

Húsvét vasárnapja a feltámadás napja, a megváltás napja, a keresz-
tyénség legnagyobb ünnepe. Az üres sírnál járó bibliai asszonyok 
történetének  jelképes eljátszása, a ’Jézuskeresés’, a ’zöldágjárás’ 
szokásának életben tartásával néhol, ahonnan a lányok ’Bújj-bújj 
zöld ág’ énekes, táncos járása is ered, ötvöződve a korábbi tavasz-
váró ünnep motívumával, a felemelt, zöld ágakból épített sátrat for-
máló kezekkel, mint feltámadási szimbólum.

Húsvét hétfő, a locsolkodás napja, ami természetesen még a pogány 
idők maradványa. A tavaszváró lányok víg hejehujázásai után a legé-
nyek is részt kívántak venni a tavaszból, locsolásuk a termékenysé-
get hívatott szimbolizálni, elősegíteni a mindent megújító ’aranyvíz-
zel’, amit nagypéntek hajnalán mertek kútból vagy patakból, aminek 
ekkorra már mágikus ereje volt.

Fehérvasárnap, az ünnepkör záró napja a katolikus egyháznál. 
A fehér a megújulás, a megtisztulás, a bűntől való megszabadulás 
jelképe. Ez a húsvétot követő vasárnap, népies nevén komáló, mát-
káló vasárnap, ahol a nők komatálakat vittek minden jóval megra-
kodva egymásnak, a barátság magújítására, vagy a megbékélés jele-
ként, vagy éppen a legényeknek..

 Az utolsó vacsorának, hitünk által mi is részesei lehetünk. 
Ne felejtsük el, Isten kenyeréből  kaptunk, mégpedig a szeretet 
legteljesebb falatjából, magát  Krisztust, a húsvét morzsáját!

Solymosi Gábor
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KÖSZÖNTŐ

Visszavonhatatlanul itt a Tavasz, ébredezik a természet, a településen elkezdődtek a kerti munkák, 
az Önkormányzatnál a szokásos tavaszi munkálatok. Ennek apropójából több cikkünk is a 
környezetünk tisztántartására a természet védelmére hívja fel a figyelmet. 

Az Önkormányzat saját támogatási formával csatlakozott a Kormány családvédelmi intézkedései-
hez, és megnyugtató hír az is, hogy nem nőnek a térítési díjak a településen. A növekvő gyerek-
szám miatt bölcsőde bővítésre van szükség, amelyre a pályázati munka már el is kezdődött. A 
Mikepércsen élők és a letelepedni szándékozók számára is fontos hír a KRONES német vállalat 
gyáregységének megépítése, amellyel kapcsolatban olvashatják Mikepércs polgármesterének vé-
leményét, ahogy arról is, hogy milyen hatással lesz a település jővőbeli fejlődésére a Debrecen 
kezdeményezte Agglomerációs Fejlesztési Tanács megalakulása és működése. 

Természetesen ebben a számunkban is olvashatunk összefoglalókat az intézményeink elmúlt 
hónapjairól, terveiről, programjairól. Annak érdekében, hogy az élmény teljes legyen QR kóddal 
hozzáférhetővé tettük az eseményeken készült fotókat és videókat is. Arra kérjük a fiatalabb korosz-
tályt, mutassa meg a szüleinek és a nagyszüleinek a QR kód használatát, hogy ők is élvezhessék az 
élményt!

Az intézmények, az önkormányzat, az 
itt elő családok már biztosan készül-
nek a közegő Húsvétra, amelyhez egy 
kis ünnepi naptárral és a gyerekek 
rajzaival járulunk hozzá és kívánunk 
Áldott Húsvéti Ünnepet!

Ezek a hónapok sem telhetnek el fon-
tos politikai esemény nélkül, hiszen 
most európai szinten is megméretik 
Magyarország, május 26-án Európai 
Parlamenti választások lesznek. A 
választással kapcsolatos általános in-
formációkat is megtalálhatják a lap-
ban.
Különösen ajánljuk a szintén QR kóddal megtekinthető részletesebb tájékoztatót, amelyet a  Helyi 
Választási Iroda állított össze kifejezetten Mikepércsre vonatkozóan. 

Kérjük éljenek demokratikus jogaikkal és vegyenek részt a választáson! 

Kellemes olvasást kívánunk!

A Mikepércsi Tükör Szerkesztői
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MIKEPÉRCS MÉLTÓ MÓDON 
EMLÉKEZETT AZ 1848-49-ES  
ESEMÉNYEKRE

“Múlton nyugszik a jelen és azon a jövendő”

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország 
történelmének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti 
identitás egyik alapköve. Az események 117. évfordulóján 
ünnepi megemlékezést tartottak településünkön a Wass Al-
bert Kultúrházban március 15-én. A Himnuszt követően 
Tímár Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket. Ün-
nepi beszédét  az egyik legnagyobb magyar, Széchenyi Ist-
ván idézetével kezdte, miszerint: “Múlton nyugszik a jelen 
és azon a jövendő”. 

Tímár Zoltán kiemelte, március 15-e egy különösen jeles 
alkalom, hisz a magyar szabadság sarokkövét képezi. - E dá-
tum a magyarság számára dicső és magasztos, hisz ez a nemzet 
öntudatra ébredésének időszaka volt. Ez a nap a szabadságért 
és a hazáért elkötelezett vezetők,  közemberek előtti tisztelgés 
napja. E nap emlékét kötelességünk tovább adni a fiatalabb ge-
nerációnak. 1848-ben ezen a napon példa született arra, hogy 
összefogással a magyarság képes tenni a nemzetért. A szabad-
ságharcban résztvevők példáját követve erőt és hitet nyerhetünk 
az eljövendő megpróbáltatásokkal szemben. Fel kell idéznünk 
Gróf Széchenyi Istvánt, Bem Józsefet  Kossuth Lajost, Klapka 
Györgyöt és Petőfi Sándort, akik képesek voltak helytállni és 
küzdeni a szabadságért. Tetteikre mindig emlékezni fogunk és 
nevük örökre fennmarad a magyar történelemben. A magyarság 
gyakran hosszú ideig hallgat és tűr, de végül szembeszáll az el-
nyomással. Országunk bizonyos értelemben most is a szabad-
ságáért küzd a nemzet politikáját bírálókkal szemben, azonban 
erősebbnek kell lenniük azoknak  a magyaroknak, akik nemzeti 
identitásuk megtartásáért küzdenek olyanokkal szemben, akik 
lejáratásukra tesznek kísérletet. A forradalom óta, 171 esz-
tendeje Magyarország megélt két vesztes háborút, egy igazság-
talan békediktátumot és egy pártállami diktatúrát. Több millió 
magyar hagyta el szülőföldjét és még többen úgy vesztették el 
hazájukat, hogy a határvonalak túloldalára kerültek. De még így, 
ennyi megpróbáltatás után is itt vagyunk és feladatunk, köteles-
ségünk az ország megtartása. 1848-ban voltak magyarok, akik 
mertek gondolkozni hazában és nemzetben. A forradalmárok és 
szabadságharcosok fel mertek szólalni és vállalták sorsukat. A 
mai világban sem csupán reménykedni kell a szebb jövőben, ha-
nem tennünk is kell azért. Meg kell maradnunk magyarnak, de 
ugyanakkor fejlődnünk is kell, hiszen ez az emberi lét értelme. 
Ez igaz Mikepércsre is, hiszen a település lélekszáma növek-
szik, nem azzal küzd, hogy megtartsa a polgárait, hanem azért, 
hogy minél jobb körülményeket biztosítson az itt élők számára. 
Polgármesterként célom, hogy eljuttassam az üzenetet: “Akar-
nunk kell a közös jövőt.” Ebben pedig hinnünk is kell. 

Településünk bátran és felszegett fejjel 
megy előre a helyes úton, a helyes irányba. 

Az ünnepi beszédet követően a Mike-
pércsi Hunyadi János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 6. osztályos 
tanulóinak előadása nyitotta meg a ren-
dezvényt. Ünnepi műsorukkal az 1848-ban 
életüket a szabadságért adó hősi halottak 
előtt tisztelegtek, majd Lakatos Dóra és R. 
Kárpáti Péter színművészek elevenítették 
fel az 1848-as eseményeket a színpadon. A 
színvonalas  előadás után városunk intézmé-
nyei és civil szervezetei a templomkerthez 
vonultak, ahol az 1848-as emlékműnél ko-
szorúkkal tisztelegtek a hősi halottak előtt. 

Dienes Zoltán

Képgaléria 
az eseményről

Videó 
az eseményről
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Debrecen húsz Hajdú-Bihar megyei és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei településsel egyetértésben 
hozza létre a Debreceni Agglomerációs Fejlesz-
tési Tanácsot. Az országban egyedülálló testület 
hangolja össze az együttműködésben részt vevő 
települések gazdasági, oktatási, kulturális és tu-
risztikai fejlesztéseit. Az érintettek közös szán-
déknyilatkozatot fogadtak el a testület megalakí-
tására 2019. február 20-án, Debrecenben.

Debrecenben 2014 és 2018 között, mindössze négy 
év alatt csaknem 600 milliárd forint befektetés és 
több mint 6 ezer új munkahely létrejöttét jelentet-
ték be.  Azonban a gazdasági fejlődés nem csak 
Debrecen, hanem a vonzáskörzetébe tartozó telepü-
lések számára is rendkívüli lehetőséget teremthet a 
fejlődésre. 

Az eredményes fejlődés érdekében a térség települé-
seinek fejlesztési elképzeléseit össze kell hangolni, 
ezért Papp László, Debrecen polgármestere kez-
deményezte a Debreceni Agglomerációs Fejlesz-
tési Tanács létrejöttét. A testület lehetőséget nyújt 
a tagoknak arra, hogy kialakuljon egy minden 
résztvevő számára előnyökkel járó együttműködés 
a településfejlesztés, a gazdaságfejlesztés, az ok-
tatás, a kultúra és a turizmus területén. Debrecen 
gazdaságfejlesztési szervezetén, az EDC Debrecen 
Város- és Gazdaságfejlesztési Központon keresztül 
kész megosztani tapasztalatait az együttműködésben 
résztvevőkkel. 

A Debreceni Agglomerációs Fejlesztési Tanácsban 
a térség meghatározó településeinek polgármesterei, 
országgyűlési képviselői, valamint a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat vezetői vitathatják meg, 
hogy milyen eszközökkel és szerepvállalással képe-
sek elérni céljaikat.

Az első tanácskozáson Debrecen Megyei Jogú 
Város vezetése mellett a térség 20 településének 
polgármesterei, 7 országgyűlési képviselője, vala-
mint a  Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke 
szándéknyilatkozatot fogadott el teljes egyetértésben 
a Debreceni Agglomerációs Fejlesztési Tanács létre-
hozására.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Mikepércsi 
TÜKÖR

21 település részvételével alakul meg a 
Debreceni Agglomerációs Fejlesztési Tanács

Tímár Zoltán, Mikepércs polgármestere a tanácskozást 
követően lapunknak nyilatkozva kiemelte, nagy vára-
kozással tekint a közös munka elé, és mindent megtesz 
azért, hogy a Kormány részéről várható 100 milliárdos 
gazdaságélénkítő, befektetésösztönző, infrastruktúra-
fejlesztő támogatásból az együttműködés hatására 
Mikepércsre minél több forrás kerüljön. Debrecen 
az óriásberuházásokból származó bevételeinek egy 
részét a környező települések támogatására is fog-
ja fordítani, segítve ezzel az ipari parkok közvetlen 
környezetében található települések fejlődését, amely 
a meghatározó európai városokhoz hasonló stratégiai 
szemléletet tükröz Debrecen városa részéről. A Déli 
Ipari Park közelsége a településünkhoz, valamint 
Mikepércs Debrecenhez való rendkívüli közelsége 
szoros együttműködést feltételez a két település között, 
melynek érdekében Papp László, Debrecen Város 
polgármestere az Agglomerációs Tanács működésén 
felül közös egyeztetéseket is kezdeményezett. 

Az Agglomerációs Tanács munkájáról, valamint a két 
település közötti tárgyalások eredményéről természe-
tesen  olvashatnak majd a Mikepércsi Tükör hasáb-
jain.

Az együttműködésben részt vevő települések:
Balkány, Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bocskai-
kert, Debrecen, Derecske, Ebes, Hajdúböszörmény, 
Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúsámson, Hortobágy, 
Mikepércs, Nagykálló, Nyírábrány, Nyíradony, Nyír-
bogát, Püspökladány, Téglás, Újfehértó, Vámospércs

Dienes Zoltán
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MIKEPÉRCS HATÁRÁHOZ KÖZEL 15 MIL-
LIÁRD FORINTBÓL ÉPÜL A NÉMET KRONES 
VÁLLALAT ÚJ ÜZEME

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Akik gyakran közlekednek az M47-es autóút Mike-
pércs és Debrecen közötti szakaszán, azok az elmúlt 
időszakban láthatták, hogy 1 év alatt egy monumentális 
épület emelkedett ki a földből a Déli Ipari Park területén. 
A német Krones vállalat debreceni üzeme épül 15 mil-
liárd forintból. Jelenleg 75%-os készültségi szinten van 
az építkezés, melyen több, mint 500-an dolgoznak. 

A vállalat folyamat, töltés- és csomagolástechnológia terü-
letén, ital és folyékony élelmiszeripari termékeket előállító 
üzemeknek tervez, fejleszt és állít elő a teljes termelési ér-
tékláncot lefedő gépeket és teljes gépsorokat. Az egyedi 
gyártógépektől kezdve az információs technológiai megol-
dásokon és gyártervezésen át a logisztikai rendszerekig. Ter-
mékeiket a világ 190 országának vevői használják. A Földön 
minden negyedik, Európában minden második italos palack 
Krones-gépen készül.
A Krones cégcsoport jelenleg több mint 16 ezer embert fog-
lalkoztat világszerte. Európában- Németországon kívül Deb-
recen városa az első, ahol gyártócsarnokot épít. Amerikában 
és Kínában is van saját leányvállalatuk, ott kisebb üzemek 
működnek. Az itt épülő gyár méreteit tekintve a legnagyobb, 
melyet a Krones valaha épített. Egy összeszerelő és egy alkat-
részgyártó üzem, egy komplett logisztikai egység, irodaépü-
let, valamint egy gyártócsarnok is épül majd a területen.
A beruházásnak köszönhetően 500 új munkahely is létesül. 
A cégcsoportnál elsősorban speciális képzettségű szakem-
bereket keresnek, például a CNC területen dolgozókat, 
CNC gépkezelőket, vagy CNC programozókat. Ezen kívül 
nagy szükség lesz a mechanikusok, elektronikai szerelők 
munkájára, de a beszerzéstől az IT területeken és controllin-

gon át egészen a menedzsmentig minden szak- 
ember jelentkezését várják a vállalat munkatár-
sai. 
A tervek szerint ez év közepére teljesen elkészül 
az épület. Az esztendő végére pedig már teljes 
kapacitással folyik majd a termelés az üzem-
ben. 
Tímár Zoltán, Mikepércs polgármestere a 
beruházással kapcsolatban lapunknak elmond-
ta, hogy a Déli Ipari Parkban épülő gyártó-
csarnok a településhez való közelsége miatt 
lehetőségeket és feladatokat egyaránt ad majd 
a teleplülésen élőknek és az Önkormányzatnak. 
A Déli Ipari Park közelsége munkalehetőséget 
kínálhat az itt élőknek. Sok család dönthet úgy, 
hogy az új munkahelyéhez közeli települést 
választ, például Mikepércset, ami újabb népes-
ségnövekedést eredményezhet. Várhatóan 
a Déli Ipari Parkban nem ez lesz az egyetlen 
beruházás. Az autópálya közelsége, a repülőtér 
adta lehetőségek, Debrecen városának fejlesz-
téspolitikája eredményeként több cég letelepe-
dése várható a jövőben, ami természetesen ha-
tással lesz Mikepércs mindennapjaira is.

Dienes Zoltán
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Évente több millió forintot emészt fel az Önkormányzat költségvetéséből a közterületeken illegálisan 
elhagyott szemét összegyűjtése

Gyakran fordul elő főként a zártkerti településrészeken, hogy az ingatlantulajdonosok nem a hulladékszol-
gáltató által biztosított emblémás zsákokban rakják ki a kommunális hulladékot. Az így kirakott szemetet a 
szolgáltató természetesen nem viszi el, azt az Önkormányzatnak kell összegyűjtenie és beszállítania Debre-
cenbe, mielőtt a kóbor kutyák martalékává válna. Az illegális szemetelők nem vetik meg a település környéki 
erdőségeket, útmenti bozótosokat sem. Volt olyan eset is, hogy megpakolt utánfutóval vitték a háztartási hulla-
dékot – természetesen teljesen szabálytalanul - a köztemető hulladékgyűjtőjébe. A temető hulladékgyűjtőjébe 
csak és kizárólagosan a temetőben keletkező hulladék helyezhető el.

Az illegálisan lerakott hulladék ártalmatlanításával járó költségeket az illegális szemetelők helyett az Önkor-
mányzat kénytelen megfizetni, amely kiadásokat költhetnénk sokkal hasznosabb dolgokra is, például további 
útépítési beruházások finanszírozására.

A szemetet illegálisan lerakó személy köztisztasági szabálysértést követ el, a szemetelőkkel szemben szabály-
sértési bírság kiszabásának van helye. A probléma hathatós megoldásához kérem a Tisztelt Polgárok segítségét 
abban, hogy amennyiben azt tapasztalják, hogy valaki illegálisan helyez el szemetet a közterületen, úgy arról 
a szemetelő megjelölésével tegyenek bejelentést. A bejelentés természetesen anonim módon is megtehető.

Dr. Vántus Tamás
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Mikepércsi 
TÜKÖR

A TESZEDD MOZGALOM keretében két mikepércsi 
család néhány csatlakozó önkéntessel  az új településrészt 
övező erdőből összegyűjtötte a szemetet, mellyel tíz zsákot 
töltöttek meg. 
Reméljük jövőre még többen vesznek részt az akcióban!
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közétett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program kere-
tében nyert támogatást az Önkormányzat 1 db C típusú sportpark megépítésére. A C típusú kondipark 90 m2-
es gumi padlózatú területen helyezkedik majd el, 8 eszközt tartalmaz, amely a következő testmozgásokat teszi 
lehetővé: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, bordásfal, hasizom erősítés, hátizom erősítés, valamint 
lépcsőzés és függeszkedés.

Tímár Zoltán 
polgármester

ÚJABB SPORTPARK ÉPÜL MIKEPÉRCSEN

Mikepércsi 
TÜKÖR ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az utóbbi évtizedben a településen élők száma 
folyamatosan emelkedett - már megközelíti az 
ötezer főt - amelyet részben a születések számának 
emelkedése, részben a településre történő folyamatos 
beköltözés eredményez. Mikepércs népességmeg-
tartó ereje szempontjából kiemelten fontos cél, hogy 
minél több gyermek szülessen. 
 
A Kormány családbarát törekvéseivel összhangban 
a gyermekvállalás elősegítése, a gyermekek szüle-
tésekor jelentkező többletkiadások csökkentése cél-
jából a képviselő-testület a javaslatomra kelengye 
támogatást vezetett be, amely az anyát közvetlenül 
a gyermeke születését követően megillető egyszeri, 
részben pénzbeli és részben természetbeni támoga-
tás. 

A támogatás mértéke gyermekenként 15.000 Ft 
pénzbeli hozzájárulás és 15.000 Ft értékű babaá-
polási termékcsomag, amelyet személyesen adok 
át a támogatott családoknak.

Tímár Zoltán
polgármester

KELENGYE TÁMOGATÁSSAL BŐVÜLT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 
BIZTOSÍTOTT CSALÁDBARÁT ELLÁTÁSOK KÖRE
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BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSRE NYÚJTOTT BE 
PÁLYÁZATOT AZ ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Mikepércsi Bölcsőde 2014. szeptember 16-ai átadás óta 42 
férőhellyel, három csoportszobával működik a településen.

A megnyitás óta eltelt négy és fél év alatt számottevően 
megnőtt a településen élő kisgyermekes családok száma, 
amellyel párhuzamosan évről évre egyre nagyobb problé-
maként jelentkezik a bölcsődei férőhelyek hiánya. 

Nagy örömünkre szolgált a Pénzügyminisztérium által az 
elmúlt év végén kiírt bölcsődei férőhelyek bővítésére vonat-
kozó pályázat. Az Önkormányzat által március elején beadott 
pályázat eredményeképpen két csoportszobával és további 28 
férőhellyel bővülhet az intézmény. A beruházás megvalósí-
tásához szükséges 11 millió forintos önerőt az Önkormányzat 
saját forrásból biztosítja. 

A pályázat eredményes elbírálása esetén, várhatóan a jövő 
évben kezdődhet meg a kivitelezés.

Tímár Zoltán polgármester

Mikepércsi 
TÜKÖR
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NEM VÁLTOZNAK A TÉRÍTÉSI DÍJAK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Mikepércsi 
TÜKÖR

A képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének eleget téve a 2019. március 29-én megtartott ülésén felülvizs-
gálta a szociális étkezés, a bölcsődei, óvodai, napközis és menzai étkezés, valamint a házi segítségnyújtás és a 
bölcsődei gondozás intézményi térítési díját.

Az étkezés jelenlegi nyersanyag normája minden korosztály részére biztosítja az előírásoknak megfelelő kalória és 
tápanyag szükségletet, ezért a nyersanyag norma emelése nem vált szükségessé. 

A házi segítségnyújtásért és a bölcsődei gondozásért a korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben sem kell térítési díjat 
fizetni.  A  két szolgáltatás állami támogatással nem fedezett  költségét az Önkormányzat saját forrásból biztosítja, 
jelentősen megkönnyítve ezáltal a kisgyermekes családok és a rászoruló időskorúak helyzetét. 

Tímár Zoltán 
polgármester

A Magyar Labdarúgó Szövetség és az Országos Polgárőr Szövetség 100.000 Ft értékű támogatásban részesítette a 
Mikepércs Polgárőr Egyesületet, melyet a közösen meghatározott célok megvalósítására fordítanak.

MIKEPÉRCS POLGÁRŐR EGYESÜLET
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

MÓDOSULTAK A KÖZTERÜLETEK ÉS AZ INGATLANOK TISZTÁNTARTÁSÁNAK 
HELYI SZABÁLYAI

Kérjük a Tisztelt Mikepércsi Polgárokat, hogy a tavaszi és nyári időszakban fordítsanak fokozott figyel-
met a házaik előtti zöldterületek kaszálására.

Amint arról tavaly beszámoltunk a közfoglalkoztatás folyamatosan zsugorodó volumene miatt, egyre kevesebb 
kapacitása van az Önkormányzatnak a közterületek rendszeres kaszálására.

A tiszta és rendezett településkép megőrzése és fenntartása valamennyi Mikepércsen élő érdeke, amelyhez min-
den ingatlanhasználónak hozzá kell járulnia. Azokkal szemben, akik az önkéntes jogkövetés keretében elmu-
lasztották a házaik, ingatlanjaik előtti kaszálási kötelezettség teljesítését, többszöri felszólítást követően akár 
közigazgatási bírság is kiszabható volt. 

Sajnos a tavalyi év azt igazolta, hogy a 2017-ben elfogadott szabályozás nem váltotta be a hozzá fűzött remé-
nyeket, hiszen több esetben a felszólítások ellenére is hetekig rendezetlen maradt az érintett ingatlanok előtti 
közterület. Több olyan ingatlan is volt, ahol a nem Mikepércsen élő távoli tulajdonosok felkutatása is komoly 
erőfeszítést igényelt, majd a sikeres kapcsolatfelvételt követően a tulajdonos annyival intézte el, hogy ő ezt több 
száz kilométer távolságból nem fogja tudni megoldani, nyugodtan bírságolják meg.
A jegyzői fellépés hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében a Képviselő-testület idén már-
cius végén módosította a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 16/2017.  (IX.29.) számú 
KT. rendeletet.

A módosítás értelmében, az ingatlan előtti közterület rendbetételére vonatkozó első jegyzői felszólítás átvé-
telét követően, az ingatlan használójának 5 napja van a kaszálási kötelezettsége teljesítésére. A kötelezett-
ség elmulasztása esetén az Önkormányzat maga gondoskodik a kaszálási feladat elvégeztetéséről. Ennek 
költségét a tulajdonos köteles megtéríteni.

A módosult szabályozás mind az Önkormányzat honlapján (www.mikepercs.hu), mind a www.njt.hu oldalon, az 
„Önkormányzati Rendeletek” fülre kattintva a település kiválasztását követően megtekinthető.

Tisztelettel kérek minden kedves mikepércsi polgárt, hogy segítő közreműködésével járuljon hozzá 
településünk rendezettségének megőrzéséhez. 

Tímár Zoltán polgármester
Dr. Vántus Tamás jegyző

Mikepércsi 
TÜKÖR
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ASZFALTBURKOLATOT KAPOTT A TEMETŐBEN LÉVŐ ÚT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2019 ÁprilisMikepércsi 

TÜKÖR

Évek óta nagy problémát jelent egy komolyabb esőzést követően 
a temetőben történő akadálymentes közlekedés. Az Önkormányzat 
lehetőségeihez mérten kavicsréteggel javított a helyzeten. Ebben az évben 
állt rendelkezésre a forrás, melynek segítségével aszfaltburkolatot kapott 
az igen sokak által használt temető út, amely a közelmúltban kialakított 
parkolókkal együtt számottevően megkönnyíti a hozzátartozók részére a 
sírok megközelítését.

A köztemető rendjének fenntartása érdekében a temető nagykapui a 
jövőben nem lesznek folyamatosan nyitva, igény esetén természetesen 
biztosításra kerül majd az azokon keresztül történő közlekedés.
A temetőbe történő gyalogos közlekedést biztosító kiskapuk a nyitvatar-
tási időn belül továbbra is nyitva lesznek, kérünk ugyanakkor mindenkit, 
hogy a kapukat zárják kilincsre a gazdátlan kutyák temetőbe jutásának 
megakadályozása érdekében.

Tímár Zoltán
Polgármester

“
Nagyon örültem, amikor megláttam a temetőben zajló útfelújítási 
munkákat. Azon túl, hogy könnyebb lesz közlekedni az utakon, nem lesz 
sár az esős időkben, szebbé is vált a temető. Szükségünk volt már erre a 
fejlesztésre. Elhunyt szeretteinket egy szebb környezetű temetőben láto-
gathatjuk meg, ez nagyon jó érzés. A kialakított emlékpark nagyon szép 
gesztus arra, hogy megemlékezzünk hősi halottainkról. A park, a parkoló 
és az út nem csak a temetőt, hanem a zajló temetéseket is szebbé teszi, 
méltón kísérhetjük utolsó útjukra szeretteinket. Nagyon köszönjük!
 

Kovács Lászlóné”

ÖNFENNTARTÓ KÖZÖSSÉGEK  
műhely 

Mikepércs Községi Önkormányzat az EFOP-3.7.3-16-2017-00026 számú elnyert projektje 
keretében Önfenntartó közösségek címmel szervez előadássorozatot, amelyhez szakmai 
tanulmányutak is kapcsolódnak. Az előadások szakköri jelleggel 12 alkalommal kerülnek 
megszervezésre Mikepércsen.   
Tervezett időkeretek: 2019. április - 2020. március között havi egy alkalommal.  
Első alkalom: 2019. április 26. napja 16.30 óra 
Előadásokat 8 alkalommal tervezünk, 4 alkalommal pedig szakmai tanulmányutakat a témához 
kapcsolódóan 
Előadások időtartama: 4*45 perc (tervezet: péntekenként 16.30-tól) 
Előadások helye: Wass Albert Közösségi Ház (Mikepércs Petőfi út 67.) 
Szakmai kirándulások: egész-, illetve félnapos kirándulások 4 alkalommal (szombatonként) 

                             

A szakkör keretében érintett főbb témák:  
• A fenntartható fejlődés tudományos alapjai és céljai a gyakorlatban. 
• Otthoni SMART rendszerek, okos technológiák 
• Innovatív energetikai megoldások a háztartásokban 
• Növénytársítások és vegyszer kímélő kertek, valamint a komposztálás 
• Környezettudatos megoldások kistelepüléseken 

Az előadók között megtalálhatóak a Debreceni Egyetem oktatói és Hajdú-Bihar megye 
környezetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel foglalkozó civil szervezeteinek szakemberei is.  
A tanulmányutakhoz kapcsolódóan a bérelt autóbusszal történő utazás, a belépők és egy étkezés 
biztosított a résztvevők számára. 
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 
JELENTKEZNI csak előzetes regisztrációval : palyazat.mp@gmail.com,  
vagy  0670/387-1152 számon

EFOP-3.7.3-16-2017-00026                                
Egész életen át tartó tanulás Mikepércsen   

“
Köszönjük szépen a Mikepércsi Önkormányzatnak, hogy a temetőn 
átvezető utat megcsináltatták és az Első Világháborúban elesett ka-
tonáknak emlékművet állítottak. A szépen kialakított park lehetővé teszi, 
hogy az idős emberek megpihenjenek, szeretteikre gondoljanak. Az út 
elkészítésével a sírokat könnyebben meg tudják közelíteni! Munkájukhoz 
a továbbiakban is kívánunk sok sikert!

”
Rácz János és felesége

ÖNFENNTARTÓ KÖZÖSSÉGEK  
műhely 

Mikepércs Községi Önkormányzat az EFOP-3.7.3-16-2017-00026 számú elnyert projektje 
keretében Önfenntartó közösségek címmel szervez előadássorozatot, amelyhez szakmai 
tanulmányutak is kapcsolódnak. Az előadások szakköri jelleggel 12 alkalommal kerülnek 
megszervezésre Mikepércsen.   
Tervezett időkeretek: 2019. április - 2020. március között havi egy alkalommal.  
Első alkalom: 2019. április 26. napja 16.30 óra 
Előadásokat 8 alkalommal tervezünk, 4 alkalommal pedig szakmai tanulmányutakat a témához 
kapcsolódóan 
Előadások időtartama: 4*45 perc (tervezet: péntekenként 16.30-tól) 
Előadások helye: Wass Albert Közösségi Ház (Mikepércs Petőfi út 67.) 
Szakmai kirándulások: egész-, illetve félnapos kirándulások 4 alkalommal (szombatonként) 

                             

A szakkör keretében érintett főbb témák:  
• A fenntartható fejlődés tudományos alapjai és céljai a gyakorlatban. 
• Otthoni SMART rendszerek, okos technológiák 
• Innovatív energetikai megoldások a háztartásokban 
• Növénytársítások és vegyszer kímélő kertek, valamint a komposztálás 
• Környezettudatos megoldások kistelepüléseken 

Az előadók között megtalálhatóak a Debreceni Egyetem oktatói és Hajdú-Bihar megye 
környezetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel foglalkozó civil szervezeteinek szakemberei is.  
A tanulmányutakhoz kapcsolódóan a bérelt autóbusszal történő utazás, a belépők és egy étkezés 
biztosított a résztvevők számára. 
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 
JELENTKEZNI csak előzetes regisztrációval : palyazat.mp@gmail.com,  
vagy  0670/387-1152 számon

EFOP-3.7.3-16-2017-00026                                
Egész életen át tartó tanulás Mikepércsen   
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ÖNFENNTARTÓ KÖZÖSSÉGEK  
műhely 

Mikepércs Községi Önkormányzat az EFOP-3.7.3-16-2017-00026 számú elnyert projektje 
keretében Önfenntartó közösségek címmel szervez előadássorozatot, amelyhez szakmai 
tanulmányutak is kapcsolódnak. Az előadások szakköri jelleggel 12 alkalommal kerülnek 
megszervezésre Mikepércsen.   
Tervezett időkeretek: 2019. április - 2020. március között havi egy alkalommal.  
Első alkalom: 2019. április 26. napja 16.30 óra 
Előadásokat 8 alkalommal tervezünk, 4 alkalommal pedig szakmai tanulmányutakat a témához 
kapcsolódóan 
Előadások időtartama: 4*45 perc (tervezet: péntekenként 16.30-tól) 
Előadások helye: Wass Albert Közösségi Ház (Mikepércs Petőfi út 67.) 
Szakmai kirándulások: egész-, illetve félnapos kirándulások 4 alkalommal (szombatonként) 

                             

A szakkör keretében érintett főbb témák:  
• A fenntartható fejlődés tudományos alapjai és céljai a gyakorlatban. 
• Otthoni SMART rendszerek, okos technológiák 
• Innovatív energetikai megoldások a háztartásokban 
• Növénytársítások és vegyszer kímélő kertek, valamint a komposztálás 
• Környezettudatos megoldások kistelepüléseken 

Az előadók között megtalálhatóak a Debreceni Egyetem oktatói és Hajdú-Bihar megye 
környezetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel foglalkozó civil szervezeteinek szakemberei is.  
A tanulmányutakhoz kapcsolódóan a bérelt autóbusszal történő utazás, a belépők és egy étkezés 
biztosított a résztvevők számára. 
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 
JELENTKEZNI csak előzetes regisztrációval : palyazat.mp@gmail.com,  
vagy  0670/387-1152 számon

EFOP-3.7.3-16-2017-00026                                
Egész életen át tartó tanulás Mikepércsen   

Mikepércsi 
TÜKÖR
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• A fenntartható fejlődés tudományos alapjai és céljai a gyakorlatban. 
• Otthoni SMART rendszerek, okos technológiák 
• Innovatív energetikai megoldások a háztartásokban 
• Növénytársítások és vegyszer kímélő kertek, valamint a komposztálás 
• Környezettudatos megoldások kistelepüléseken 

Az előadók között megtalálhatóak a Debreceni Egyetem oktatói és Hajdú-Bihar megye 
környezetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel foglalkozó civil szervezeteinek szakemberei is.  
A tanulmányutakhoz kapcsolódóan a bérelt autóbusszal történő utazás, a belépők és egy étkezés 
biztosított a résztvevők számára. 
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 
JELENTKEZNI csak előzetes regisztrációval : palyazat.mp@gmail.com,  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2019 ÁprilisMikepércsi 

TÜKÖR

Mikepércs Községi Önkormányzat az EFOP-3.7.3-16-2017-00026 számú „Egész életen át tartó tanulás Mike-
pércsen” elnevezésű projekt keretein belül Továbbtanulás - elhelyezkedés ismeretei- Tanfolyam kerül meg-
szervezésre. A képzés célja az álláskeresés, elhelyezkedés segítése a továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségek 
és módszerek megismertetésével, a foglalkozásokon szükséges tanulástechnikai segítségnyújtás és az álláskere-
séshez tartozó módszertani ismeretek megismertetése. A tanultak használhatósága érdekében két alkalommal 
“üzemlátogatást” szeretnénk szervezni, ahol környező nagyfoglalkoztatókhoz látogatunk el, ahol a résztvevők 
beszélhetnek humán osztály munkatársaival, megismerhetik a munkalehetőségeket, betekintést nyerhetnek a 
gyártási, szolgáltatási folyamatokba.

A foglakozások 2019. április 26. nappal kezdődően havonta egy alkalommal (péntek délelőttönként) napi 4 órában 
kerülnek megszervezésre egy éven keresztül.

A részvételi szándékot szükséges előre jelezni a palyazat.mp@gmail.com címen vagy a 0670/387-1152 számon. 
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European Social
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

INVESTING IN YOUR FUTURE

European Social
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Ének-zenei képzés

Már nagyon vártuk a tavaszi zenei képzést, mely 2019. március 18-19-20-21.-én négy település részvételé-
vel, (Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Nádudvar, Mikepércs) zajlott, Gróh Ilona, a Ringató megalapítójának 
élményszerű tanításával. Nagyon boldogok vagyunk, hogy zenei ismereteinket, tudásunkat gyarapíthattuk és 
tovább adhatjuk gyermekeknek, családoknak a zene szeretetét. 

A képzés az EFOP-1.9.9-17-2017-2017-00007 számú „Kipp, kopp, kopogok, bölcsődébe indulok – 
kisgyermeknevelők a fejlődés útján” című projekt keretében került megvalósításra.
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European Social
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A Tükörben eddig is volt lehetőség arra, hogy a vállalkozók fizetett hirdetésekben jelenhessenek meg, ugyanakkor 
szükség van rá, hogy az Önkormányzat ingyenes felülettel is segítse a települési vállalkozók, szolgáltatást 
nyújtók tevékenységét, ezért lehetőséget biztosítunk a rövid, fotóval illusztrált bemutatkozásra. A vállalkozók, 
vállalkozások kiválasztása önkéntes jelentkezés, illetve a szerkesztőség általi kiválasztás útján történik. Várjuk 
a szerkesztőséghez benyújtott rövid leírásokat és a tevékenységet illusztráló fotókat. Célunk a mikepércsi vál-
lalkozások megismertetése a településen élőkkel, annak érdekében, hogy összehozzuk a keresletet a kínálattal, a 
szolgáltatást a vevőkkel. Éljenek a lehetőséggel, hogy segíthessünk!

VÁLLALKOZÁSOK
Mikepércsi 
TÜKÖR

E havi lapszámunkban a Szefa Bútormanufaktúra mutatkozik be.

SZEFA BÚTORMANUFAKTÚRA

Egy kézi fűrésszel és egy kalapáccsal  kezdődött…

A dédnagyapám is asztalos volt, így érthető, hogy édesapám is 
mindig rajongott a fáért, a fából készült bútorok látványáért, il-
latáért, tapintásáért. Vele született tehetsége, a kézügyessége, a 
szakmai alázata és a tanulni akarása is megvolt ahhoz, hogy ő is 
asztalos legyen. Az élet azonban másfelé sodorta, így az egész 
csak vágy maradt. Egy ideig… Ugyanis Édesapám eleinte hob-
biból, munka mellett esténként és a hétvégéit feláldozva tanulta 
ki az asztalosmesterséget. Először csak a saját bútorainkat cserél-
tük le „Szefa” termékekre, aztán már a család többi tagja és a 
közeli ismerősök is kedvet kaptak az egyedi, kézzel készült, ak-
koriban még főleg fenyőfa bútorokhoz.

Azóta eltelt néhány év, testvérem is az asztalos szakmát válasz-
totta és ma már családi vállalkozásként igyekszünk tudásunk 
és tapasztalatunk legjavát nyújtani az ügyfeleink számára. El-
mondhatjuk, hogy sok-sok év tapasztalatával és rengeteg elége-
dett megrendelővel a hátunk mögött vállaljuk egyedi, saját igé-
nyeknek megfelelő bútorok, berendezési tárgyak, és minden más 
fából vagy akár bútorlapból megvalósítható dolog készíté-
sét, gyártását. A Mikepércsen található bútorkészítő manu-
faktúránkban a kedves megrendelő megtekintheti a referen-
ciáinkat, és testközelből megtapasztalhatja, hogyan lesz a 
nyers deszkából gyönyörű bútordarab. Legújabb szolgálta-
tásként pedig akár 3D-s látványterveket is készítünk, hogy 
könnyebb legyen elképzelni a végeredményt.

Ha elege van abból, hogy az asztalos csak 
hitegeti, mindig halasztgatja a határidőt, 
és ráadásul a munkája is hagy maga után 
kívánnivalót, akkor ne habozzon, keres-
sen minket. Kérjen árajánlatot, nézze meg 
a referenciáinkat, rendeljen tőlünk egyedi, 
kézzel készült bútorokat, vagy bármit, amit 
bútorlapból vagy fából elképzel, és élvezze 
a prémium minőséget és szolgáltatást! 

Keressen minket az   alábbi elérhetőségeken:

• Mikepércs, Hold utca 47.
• 06-30/860-9376
• szefabutor@gmail.com
• Facebook.com/SzefaButor

Szecsődi Balázs
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NAPSUGÁR BÖLCSŐDE

2019. február 22-én vidám hangulatban telt a napunk. A gyermekek örömmel öltötték magukra 
a színes jelmezeket. Ötletesebbnél-ötletesebb jelmezek kerültek a bölcsődés gyermekekre, mint 
például juhász, tigris, katica, pillangó, boszorkány, tűzoltó, kalóz, denevér, bohóc. Délután a csa-
ládokkal együtt folytattuk a télűző vígasságot. A Huncutka Alapítvány gondoskodott a jó zenéről, 
hangulatról. A farsangi fánk sem hiányozhatott az asztalról, amit jóízűen el is fogyasztottak kicsik 
és nagyok.

“Még jobb kezekben” 
ÉNEK-ZENEI KÉPZÉS A BÖLCSŐDÉBEN

FARSANG  A  BÖLCSŐDÉBEN

A Bölcsőde áprilisi 
programjai:

Bölcsődés Gyermekekért 
Jótékonysági Bál: 
2019. április 27-én (szombat)
Helyszín: 
Wass Albert Kultúrház, 
Mikepércs, Kossuth utca 1.sz.
Vendégvárás 17:30-tól

Mikepércsi 
TÜKÖR
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2019 Április Mikepércsi 
TÜKÖR

ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2019-2020-AS NEVELÉSI ÉVRE

CSODAVÁR ÓVODA

 NEMZETI ÜNNEP A CSODAVÁR ÓVODÁBAN

Az 1848-as forradalmat  indító  március 15-ei  események idén is fontos 
szerepet kaptak a mikepércsi óvodások életében.

A játékosság elvét követve, képeskönyvek nézegetése közben a gyere-
kek megismerkedtek a magyar huszárokkal, kardokkal, öltözékükkel, a 
nemzeti színekkel, várakkal, csatajelenetekkel.

Kreatív műhelyekben készültek a nemzeti ünnephez tartozó jelképek, 
pl: zászlók, szélforgók, virágok, madarak.

Március 14-én minden gyerek kokárdával, ünneplő ruhában jött az 
óvodába, és a délelőtt folyamán mindkét óvodarészen a nagycsoporto-
sok (Nyuszi és Méhecske) ünnepi műsorát tekinthették meg a kisebbek.

Ezt követően minden csoport ellátogatott az 
1848-as emlékműhöz és elhelyezte az általa 
készített jelképeket.

Gyönyörű Margit
Óvodapedagógus

2019. április 29-én (hétfő) 8:00-12:00-ig a beiratkozás helye: Tisza István utcai óvoda (Tisza I. u. 14.)       
2019. április 30-án (kedd) 13:00-17:00-ig a beiratkozás helye: Tisza István utcai óvoda (Tisza I. u.14.)      
2019. május 02-án (csütörtök) 13:00-17:00-ig a beiratkozás helye: Tisza István utcai óvoda (Tisza I. u.14.)

Az óvodába a 2019-2020-as nevelési évre a 2019. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.
Az ezen határnapig született gyermekek 2019. szeptember 1-től óvodakötelesek.

A 2011. évi CXC.  Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a 
harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi 
négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
A gyermek anyakönyvi kivonata; a gyermek személyi azonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya; a gyermek TAJ kártyája.
A szülő személyazonosságát igazoló dokumentum- személyazonósító igazolvány, lakcímkártya.

Tisztelettel: Rácz Gabriella 
                      óvodavezető

Képgaléria 
az ünnepségről
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IDÉN IS MEGRENDEZTÜK A BÉRES ANDRÁS SZÓLÓTÁNCVERSENYT

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Mikepércsi 
TÜKÖR

Immár ötödik alkalommal került megrendezésre 2019. 
március 17-én a „Béres András” Szólótáncverseny 
Mikepércsen, a Wass Albert Kultúrházban. A Debre-
ceni Népi Együttes megalapítójáról és a Déri Múzeum 
egykori igazgatójáról, Dr. Béres Andrásról elnevezett 
rendezvény megálmodója Török Gergely, a Mikepércsi 
Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola néptáncpedagógusa. Az eredetileg még csak isko-
lai házi versenynek induló vetélkedés később tankerületi 
keretek közé került, egy évre rá tankerületen kívüli nép-
táncosok is beneveztek, tavaly pedig még szélesebb volt 
az indulók köre, immár a határon túlról, Nagyváradról is 
érkeztek versenyzők. Idén rekordszámú nevezés érkezett, 
összesen 14 táncműhelyből 98 táncos lábú fiatal lépett a 
színpadra. A házigazda mikepércsiek mellett Debrecenből, 
Biharkeresztesről, Derecskéről, Berettyóújfaluból, Kis-
marjából, Szentpéterszegről, Létavértesről és Nyíradony-
ból is érkeztek gyerekek. A Kultúrházat teljesen megtöltő 
közönség 57 szóló vagy páros produkciót láthatott. Idén 
is élőzenei kíséretre ropták a gyerekek a táncot, a talpa-
lávalót a Bakator Zenekar húzta. A táncosoknak egy ál-
taluk választott táncanyagból kellett 1,5 – 2 perces szabad 
táncot, úgy nevezett 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 Jutka néni, a 
Hunyadi János Általános Iskola magyar-média szakos 

2019 Április

tanára; Törökné Csécs Lenke, Csokonai-díjas nép-
táncpedagógus, a debreceni Főnix Néptáncegyüttes 
művészeti vezetője; Bak János, néptáncpedagógus, 
a Valcer Alapfokú Művészeti Iskola tanára, vala-
mint Török Ármin, néptáncpedagógus, a debreceni 
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szak-
gimnázium tanára.
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Videó 
a táncversenyről

Képgaléria 
a táncversenyről

2019 Április

A gyerekek előre meghatározott sorrendben 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: 
Sárköztől Biharig, Kalocsától Dél-Alföldön át Küküllő-
mentéig. A produkciók után, az eredményhirdetésig 
Porkoláb Lilla és Markovics Sándor, néptánctanárok, a 
derecskei Szivárvány Néptáncegyüttes táncosai tartottak 
fergeteges felcsíki 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. A verseny 
fő támogatója Mikepércs Községi Önkormányzata volt. 
További támogatóink a Főnix Gyermek és Ifjúsági Nép-
táncegyüttes a Sugár Csemege,  a D-Bisztró, valamint a 
Bakator Zenekar.

Török Gergely

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Mikepércsi 
TÜKÖR
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HUNYADI - BÁL 2019

Iskolánk életében vannak olyan események, amelyek nem 
hiányozhatnak egyetlen tanévünkből sem. Ilyen hagyo-
mány nálunk a Hunyadi - bál megrendezése. 2019-ben is 
ezzel az állandó programmal kapcsolódtunk a báli szezon-
hoz.
Február 23-án 208 vendégünknek nyújtottunk felhőtlen ki-
kapcsolódást, felejthetetlen szórakozást, finom vacsorát és 
sokuknak személyes találkozást Fortunával. 
Hagyományaink szerint szórakoztató műsorszámokkal 
alapoztuk meg az este hangulatát, amelyekben iskolánk 
tanulói, diákjaink szülei és iskolánk pedagógusai léptek 
fel. Megmutatták tehetségüket néptáncosaink és mazso-
retteseink mellett a lelkes anyukák és a felszabadultan 
mókázó pedagógusok is. Idén először készült megható 
műsorszámmal hat lelkes apuka, aki idejét és erejét nem 
sajnálva használta ki az alkalmat, hogy kislányával együtt 
mutassa be produkcióját a közönség előtt. Szem nem 
maradt szárazon….. Aki látta, tudja, aki nem, az Mike-
pércs község honlapján (www.mikepercs.hu), vagy a QR 
kódra kattintva  megtekintheti és átélheti a bál hangulatát.
Mint minden évben, idén is köszönettel tartozunk Tímár 
Zoltán Polgármester Úrnak, valamint Mikepércs Község 
Önkormányzatának, hogy megrendezhettük 2019-ben is a 
Hunyadi - bált. 

MÁRCIUSI VERSENYEREDMÉNYEK 

TAR GRÉTA 
1.helyezést ért el a Debreceni Hunyadi János Általános Iskola által megrendezett,  
„Mátyás király rajzokban” megyei versenyen. 
Felkészítő pedagógus: Kovács Szilvia Brigitta 
JENEI DÓRA, SZABÓ NIKOLETT LILI, SZILÁGYI CINTIA, TÓTH BOGLÁRKA 
1.helyezést ért el a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola által megrendezett,
 „Élő bolygónk” városi környezetvédelmi csapatversenyen. 
Felkészítő pedagógusok: Kajatinné Csikai Krisztina, Kelemenné Hortobágyi Ilona 
KOVÁCS ÁRMIN, DIÓSZEGI NÁNDOR 
2.helyezést ért el a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola által megrendezett, 
városi LEGO modell-és makett építő csapatversenyen. 
Felkészítő pedagógus: Kovács Szilvia Brigitta
MAKÓ BALÁZS, MAKÓ ÉVA 
3.helyezést ért el a XXII. Kölcsey Ferenc Városi Tanulmányi versenyen Bibliaismeretből.

Felkészítő: Makó Balázsné

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2019 ÁprilisMikepércsi 

TÜKÖR

Köszönjük minden vendégünknek, hogy részvételükkel, tombolaajándékai-
kkal, támogatójegyek megvásárlásával segítették rendezvényünket, ezáltal 
pedig alapítványunkat, a Gyermekekért Alapítványt. A báli bevétel összege 
– 408.195.- forint - az alapítvány számlájára került, amelyből – reményeink 
szerint a közeljövőben - iskolai játékudvart szeretnénk kialakítani tanulóink 
számára. Alapítványunkról részletes ismertetőt iskolánk honlapján 
(www.hunyadimikepercs.hu) olvashatnak az érdeklődők.Videó a bálrólKépgaléria a bálról
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Mikepércsi 
TÜKÖR

2019 Április

Időpont 

04.18-23.
04.24.
04.26.
04.27.
04.30.

05.02. 
05.15. 
05.17. 
05.20. 
05.21. 
05.22. 
05.23.
05.22. 
05.24.
05.29. 
05.31.

Program

Tavaszi szünet
Tanítás nélküli munkanap: Tankerületi szakmai nap
Napközis projektnap: Százszemű gabona és magocskák
Családi kerékpártúra az iskola tanulóinak
Tanítás nélküli munkanap: DÖK - nap - Hunyadi -nap

Műveleti sebességmérés 3.,5.,7. évfolyamosoknak
Tanár-diák sportdélután  felső tagozatosoknak 
Tanításnélküli munkanap: Varázsolvas megyei szépolvasó verseny 
Szülői értekezlet 17.00-tól az 1-2. évfolyamos tanulók szüleinek
Szülői értekezlet 17.00-tól az 5-6. évfolyamos tanulók szüleinek
Szülői értekezlet 17.00-tól a 3-4. évfolyamos tanulók szüleinek
Szülői értekezlet 17.00-tól a 7-8. évfolyamos tanulók szüleinek
Idegennyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamosoknak 
Ki a szabadba! projektnap a napközis tanulóknak
Országos kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamos tanulóknak 
Tanításnélküli munkanap: tanulói kirándulás az 1-8. évfolyamos tanulóknak

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BESENYEI BARBARA, FEKETE ANNA LILI, LOVÁSZ NÓRA, SARKADI MELISSZA 
2.helyezést ért el  a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola által megrendezett, 
„Játékos anyanyelvi, nyelvhelyességi” csapatversenyen.
Felkészítő pedagógus: Szil András
KELEMEN ZSÓFIA 
különdíjat ért el a „Mesél a Sárrét” megyei népmesemondó versenyen.
Felkészítő pedagógus: Szil András 
GYÖRFI BOGLÁRKA, SZIKSZAI ANITA 
arany minősítést ért el az V .Mikepércsi Béres András szólótáncversenyen.
Felkészítő pedagógus: Török Gergely
KELEMEN ZSÓFIA egyéni arany, KELEMEN PANNA egyéni ezüst, KELEMEN ZSÓFIA, NAGY 
MIRA, SÁROSI PETRA csapat ezüst minősítésben részesült a Berettyóújfalui József Attila Általános 
Iskola és AMI által megrendezett II. Bencze Lászlóné Népzenei Emlékversenyen. 
Felkészítő pedagógus: Szabó Julianna 
KOVÁCS DOROTTYA, 
SZABÓ NIKOLETT LILI  
a koltói Agape Alapítvány által kiírt 
VI.Petőfi-szavalóverseny kelet-magyarországi 
elődöntőjéből továbbjutott a döntőbe. 
Felkészítő pedagógus: Szarvasné Joó  Anikó 

ISKOLA ÁPRILISI-MÁJUSI PROGRAMOK
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VÍRUSFERTŐZÉSEK

Vírusfertőzések a tavaszi hónapokban is nagy számban előfordulnak. Ennek oka az is, hogy ilyenkor az 
időjárás nagyon változó, a nappali 18-20 fok körüli hőmérséklet éjszaka 10 fok alattira esik vissza, mely 
jelentős hatást gyakorol szervezetünkre.

Tünetek : - enyhe tünetek  (orrdugulás, torokfájás, hőemelkedés)
                - későbbiekben magas láz, hidegrázás, fejfájás, köhögés, rossz közérzet

Kezelés : - megfelelő, réteges öltözködés (szülőként hajlamosak vagyunk néha  túlöltöztetni gyermekeinket)
                - megelelő folyadékbevitel (mennyiség és minőség is fontos)
                - C- és D- vitamin, cink, béta- karotin (A D-vitamint nem csak a csecsemőknek szükséges adni, 
                   valamint nem csak a csontoknak van  szüksége rá, hanem az immunrendszernek is!)
                - immunerősítők, pl: propolisz, echinacea, fokhagyma
                  Súlyosabb tünetek esetén fontos felkeresni a háziorvost!

Mindannyian örömmel tapasztaljuk a több napsütés, melegebb 
hőmérséklet, a hosszabb nappalok előnyét, de ennek az időszaknak 
is megvannak a betegségei, emiatt nem árt az elővigyázatosság.

ALLERGIA

A természet ébredésével párhuzamosan megjelenik az allergia. 
Csecsemő-és kisgyermekkorra döntően az ételallergia jellemző, 
nagyobb gyerekeknél inkább a különböző pollenek és egyéb 
belélegezhető allergének. A tavaszi allergia tünetei főleg szé-
nanátha formájában jelentkeznek, de érintheti a szemet, sőt járhat 
ételallergiával is. A pollenallergiára jellemző, hogy általában az év 
ugyanazon időszakában kezdődnek a panaszok, fokozódnak nap-
fényes, szeles időben, a hajnali és az esti órákban, mert ilyenkor 
intenzívebb a pollenszórás. 

Tünetei:  - orrfolyás, orrdugulás
               - tüsszögés, ritkán asztmás roham
               - vörös, viszkető, könnyező szem
Kezelés: - időben elkezdett antihisztaminnal a tünetek enyhíthetők
               - orrspray, orrcsepp, szemcsepp használata

Mikepércsi 
TÜKÖR

Tavasszal is gyakoriak a hányással, hasmenéssel járó 
vírusfertőzések. Ezekben a megbetegedésekben fontos a 
megfelelő folyadékpótlás, a hányinger csillapítása (pl. a 
folyadékot kb. 10 percre hűtőbe teszzük, egyszerre nem 
nagy mennyiséget fogyasztva belőle), a higiénia fokozott 
betartása, kifejezett diéta általában nem szükséges, a nehéz 
ételeket a beteg gyermek amúgy sem kívánja, a tej direkt 
fogyasztásának kerülése szükséges lehet az átmeneti tejcu-
korérzékenység miatt 
(Ez nem vonatkozik az anyatejre, a szoptatás ilyenkor még 
fontosabb!).

TAVASZ A GYERMEKBETEGSÉGEK 
TÜKRÉBEN
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FELFÁZÁS

Ennek a betegségnek a csalóka időjárás is kedvez. Régi 
népi bölcsesség szerint az “r” betűs hónapokban nem 
tanácsos még rövid időre sem leülni a földre. Kicsi gyere-
keknél a játszótéren, homokozóban erre különösen ér-
demes odafigyelni.

Tünetek: - gyakori vizelési inger, fájdalmas vizeletürítés, 
                    sötétebb, erősebb szagú vizelet, alhasi fájdalom
Kezelés: - sok folyadék, ülőfürdők (cickafarkfű, kamilla), 
                 csalán tea, tőzegáfonya 
               - nem múló, fokozódó panaszok, tünetek esetén   
                 orvoshoz kell fordulni

KULLANCS

Az utóbbi években sajnos a téli hideg nem gátolja meg, 
hogy a kullancsok tavasszal nagyarányú támadásba kezd-
jenek. Ma már nem csak az erdőben járva, hanem a kertek-
ben is gyakran találkozhatunk ezen élősködőkkel, ráadásul 
egyre több a fertőzőtt kullancs, vagyis amelyik emberre 
veszélyes kórokozót hordoz magában. Ez lehet a fertőző 
agyvelőgyulladást okozó vírus, ami ellen létezik megelelő 
oltás (1 éves kortól), valamint a Lyme-kórt okozó bakté-
rium, ami ellen nincs oltás, de megbetegedés esetén an-
tibiotikummal eredményesen kezelhető. A kullancsok 
által terjesztett megbetegedések ellen védekezhetünk a 
megfelelő időben megkapott oltással, illetve ha minden nap 
átnézzük a gyerekek testét, hogy az esetleges “kis vámpírt” 
időben eltávolításuk. Az ehhez szükséges megfelelő eszköz 
jó ha minden házban megtalálható! Ha időben eltávolítjuk, 
nem kell megijedni, ha a feje esetleg beleszakad, mert a 
kórokozók a gyomrában vannak. Ilyen esetben olyan hatása 
lehet mintha egy szálka lenne a bőrben ( kis bőrpír körü-
lötte). Hasznosak a bőrre, illetve ruházat ráfújható riasztók 
is, de ezek mellett sem lehet eltekinteni a rendszeres, min-
dennapos ellenőrzéstől!

Kellemes kirándulásokat, kertészkedést, szép 
tavaszt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Dr. Kurucz Krisztina
gyermekorvos

BÉLFÉRGESSÉG

Kisgyermekek jellemző megbetegedése, játszóté-
ren, homokozóban könnyebb összeszedni. Fontos 
a homokozók lefedése, a homok átszellőztetése.

Tünet: - hasfájás, haspuffadás, hasmenés, 
              hányás, végbélkörnyéki viszketés, 
              apró giliszták megjelenése 
              a székletben
Kezelés: - gyógyszeres 
               - a körmök rövidre vágása, gyakori 
               és alapos kézmosás fontos 
                a megelőzésben és a gyógyulásban is

Mikepércsi 
TÜKÖR

TAVASZI FÁRADTSÁG

Nem csak a felnőtteket érinti, hanem már a 
gyerekeket, főleg az iskoláskorúakat is. 
Fáradtság, aluszékonyság, bágyadtság a fő 
tünet, amit fejfájás, szédülés, ingerlékenység 
kísérhet. Nem egy konkrét betegség, hanem a 
nyári vitamin és energiatartalékaink kimerülé-
sének jele, tehát a szervezet normális reakciója, 
jel, hogy “kapcsoljuk “ át tavaszi üzemmódra, 
töltsük fel raktárainkat. 

A hormonháztartásunkban lezajló változások 
okozzák a tüneteket. A melatonin (“alvási hor-
mon”) és a szerotonin(“boldogság hormon“) 
szezonális ingadozása tehető felelőssé a tünetek 
kialakulásáért. A rövid téli napokon a kevesebb 
fénynek köszönhetően nő a melatoninképződés, 
így nő az alvásigény. 
Tavasszal meghosszabbodnak a nappalok, 
csökken a melatonin képződése, zavart okozva 
az alvási bioritmusunkban. A fény fokozza a 
szerotonin elválasztását, télen szervezetünkben 
szerotoninhiány alakul ki. 
Kezelés: 
- testmozgás a szabadban
- napi többszöri, kiegyensúlyozott étkezés    
  (energiában gazdag ételek pl.dió, bab, banán,  
  tészta)
- sok friss zöldség, gyümölcs
- megfelelő folyadékbevitel
- megfelelő mennyiségű alvás                  
- vitaminpótlás
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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

WASS ALBERT KÖZÖSSÉGI HÁZ
2019 ÁprilisMikepércsi 

TÜKÖR

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.
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KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2019 Április

Nyitva tartás: 

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

4271 Mikepércs, Szabadság tér 4.

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

KEDVES OLVASÓINK!

A Könyvtár az Óvoda u. 4. sz. alól a Szabadság tér 4. szám alá költözött, 
a régi Kató iskola sarki épületébe. 

KÖNYVTÁRMOZI 

2019.01.30-án, 13:10 perckor kezdetét vette új szolgáltatásunk, a Könyv-
tárMozi. Az első film, amit vetítettünk: a Mondák a magyar történelemből 
című sorozat - a közismert legendákat és eseményeket felvonultató 
magyar rajzfilmsorozat - első epizódja, az Álmos vezér című rész volt. 
Az előadást a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 4. számú napközis csoportja tekintette meg.
A sorozat egy 10 perces mesefilmmel kezdődött, ezt követően egy doku-
mentumfilmmel folytatódott. A dokumentumfilmben neves történészek 
vitatták meg Álmos vezér életútját az adott korszakba ágyazva. Bemutat-
va a hét vezér történetét, az akkori helyszíneket, történelmi eseményeket, 
a honfoglalást, letelepedést, az akkori tárgyi emlékeket, népi hiedelme-
ket, temetkezési szokásokat, a turulmadarat, mint ősi jelképet stb.
Jankovics Marcell, a film rendezője is megszólal a filmben.

TÁRSASKLUB 

2019.02.19-én 14:15-kor TársasKlubot tartottunk a Mikepércsi Hunyadi 
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2. számú napközis 
csoportjának. A gyerekek különböző típusú memória játékokat, kártya-
játékokat próbáltak ki. Részt vettek vakond-túra játékban, dominóztak, 
puzzle kirakóval is megküzdöttek. A foglalkozás remek hangulatban telt, 
minden csoport, minden asztaltársaság nagyszerűen érezte magát.

Minden kedves olvasónknak 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Kovácsné Diós Emese
könyvtáros
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„A” (Motorkerékpár) - „B” (személygépkocsi) 
„B+E” (személygépkocsi+ nehéz pótkocsi) 

kategóriákból indítunk képzést 

Elméleti képzéseink:  
- TANTERMI TANFOLYAMOK (KRESZ) 

- Klasszikus forma kivetítővel, ingyenes tankönyv és segéd anyagok 
biztosításával. 

Tantermi képzéseink helyben történnek további információkért 
keresse: SÁPI TIBOR elméleti és gyakorlati szakoktatót 

06 70 365 5027 
- E-LEARNING TANFOLYAMOK (Internetről bárhonnan végezhető) 

Szintén Sápi Tibor Szakoktatót keresse 06703655027. 

Gyakorlati Képzéseink során lehetőség van azonnal autóba ülni itt 
nem kell várni heteket hónapokat! 

 VIP Képzéseinken lehetőség nyílik a gyakorlati képzés gyors 
elvégzésére! 

2019 ÁprilisMikepércsi 
TÜKÖR HÍRDETÉSEK
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Kihasználatlanság miatt eladó egy teljesen újszerű, négy 
félidőszakot használt Viadrus U22 D (cseh) vegyes 
tüzelésű kazán, valamint egy hozzá tartozó Redflex PFH 
1000 (német) 1000 literes és 10 cm vastag szigeteléssel 
ellátott puffer tartály. A szerkezethez tartozik még réz 
csővezetékezés és kettő darab keringető szivattyú. Érd.: 
70/772-5011

Háztartási és ipari varrógépek javítása garanciával. Hiba-
megállapítás, árajánlat ingyenes! Szervizelt táskavarró-
gépek folyamatosan kaphatók.Ollók élezését vállalom. 
Érdeklődni: Dandé István, Mikepércs, Dózsa György 
utca 18. 06-52/387-384 vagy 06-20/929-2710

Hűtőgépek javítása adása-vétele garanciával, 12 hónapra. 
Használt hűtők eladása garanciával. Érdeklődni: Fene 
Imre 52/ 398-405, 20/ 964-8222 Energiatanúsítvány 
készítése tapasztalt helyi szakembertől rövid határidőre, 
olcsón. Tel.: 30/ 429- 9064

Eladó MTB női kerékpár, gyermek kerékpárok, Hajdú 
tárcsás mosógép, Hajdú centrifuga, automata  mosógép, 
vízszivattyú. Érd.: 30/904-3306

Eladó egy Suzuki Swift 1.0 GL típusú ötajtós személy-
autó. Évjárata: 1998/11. Állapota: normál.  Műszaki érvé-
nyessége: 2020/5. Kilométer állása: 108.550 km. Színe: 
metálkék. Vonóhoroggal és téli-nyári gumigarnitúrával. 
Ára: 330 000 Ft. Tel.: 30/777-8172

Eladó: Einhell 400 W-os kombinált köszörű-10 000 Ft, 
Agojama 600 W-os asztali körfűrész-10 000 Ft, Garden 
2000 W-os elektromos láncfűrész-7 000 Ft, TIP HKS-160 
1050 W-os kézi körfűrész-5 000 Ft, Florabest 710 W-os 
elektromos rotációs kapa-8 000 Ft, Gardenstar 710 W-os 
növény nyíró -7 000 Ft. Érd.: 30/777-8172

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.

Hirdetés: A Mikepércsi Tükör hasábjain a következő árakon adhatja fel hirdetését: féloldal terjedelemben: 10.000 Ft, negyedoldal terje-
delemben: 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. 

Eladó Mikepércsen, a Csillag utcán egy 800 m2-
es üres, építési telek. Közmű az utcában van. 
Továbbá eladó új Whirlpool beépíthető, inox 
mikrohullámú sütő, egy rózsaszín kismotor, és 
egy új állapotú kávékapszulás kávéfőző. Érd.: 
30/223-2051

Mikepércsen 2 vagy 3 házhelynek való 1800 m2-
es építési telek, valamint Páskom dűlőben 
(Kossuth u. folytatása) 400 négyszögöl zártkerti 
ingatlan eladó. A telek 13 millió Ft, a zártkerti 
ingatlan 1 millió Ft. Ugyanitt kerékpár (10 ezer 
Ft) és vezetékes gáztűzhely (15 ezer Ft) kisebb 
hibákkal eladó. Tel.: 52/398-732, 30/4846-581

Házkörüli munkához segéderőt keresek. Tel.: 
30/904-3306

Bodaszőlő központjában /a buszfordulónál/ ház 
eladó 1300 m2-es telekkel. Érd.: 30 /364-7218

Sárándi állomásnál mezőgazdaságra, állattartás-
ra, ipari tevékenységre alkalmas kertes ház, épí-
tési telekkel eladó. Tel.: 30/428-2537

Eladó: étkezősarok asztallal, tálalóval és 2 db 
székkel -35 000 Ft,  régi  stílusú  konyhaszek-
rény - 5 000 Ft, asztal - 1000 Ft, 3 db ruhásszek-
rény - 16 000 Ft, gáztűzhely palackkal -16 000 
Ft, nagyméretű teatűzhely - 15 000 Ft, heverő 
– 5 000 Ft, nagy műanyag asztal 3 db székkel 
- 5 000 Ft, 200 literes fagyasztóláda - 20 000 
Ft, tárcsás mosógép centrifugával - 10 000 Ft, 
fűnyíró - 20 000 Ft, szétnyitható nagyasztal - 
6 000 Ft. Tel.: 30/428-2537

Vízszerelést, javítást, karbantartást, illetve kerti tó 
építést, gondozást vállalok! Tel.: 06/308572595
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Rákóczi-tölgy /Ezeréves Tölgy/
Mikepércs

HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE

AZ EURÓPAI  PARLAMENT TAGJAINAK
2019.ÉVI VÁLASZTÁSÁT

A szavazás napja:

2019. MÁJUS 26.
A szavazás

6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről,
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.

A névjegyzék a helyi választási irodában ( polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára
 - ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik -

2019. május 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző)

Ajánlás

A választójoggal rendelkező választópolgár 2019-április 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát. 
A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

Szavazás

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár

belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Szavazni egy listára lehet.
Részletes tájékoztatásért forduljon

a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt

Nemzeti Választási Iroda

30SZÉCHENYI 2020 KEDVEZMÉNYEZETTI ARCULATI KÉZIKÖNYV

1.4. EURÓPAI UNIÓ LOGÓ

Színes logó felirattal

Az Európai Unió logó elemei: az Európai Unió zászlaja és az Európai Unió felirat. A kettőt együtt kell használni. A színes 

logóhasználattól való eltérés támogatói engedélyhez kötött. Általános arculati előírás, hogy az Európai Unió logónak 

legalább akkora méretűnek kell lennie a kommunikációs anyagokon, mint az EU logón kívül használt logók közül a 

legnagyobbnak. Bármely logó abban az esetben lehet nagyobb az Európai Unió logónál, ha az gazdasági, politikai, 

intézményi utalást nem tartalmaz. A logóarányosítás szabálya csak azokra a felületekre vonatkozik, amelyeken a köte-

lező logók megjelennek.

Letölthető	Európai	Unió	logó:

https://www.palyazat.gov.hu/doc/25 >> Szechenyi2020sablonok

A Helyi Választási Iroda 
tájékoztatója
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