
    Fesztivál Program
              Helyszín: Főtér

Augusztus 11.  Falunap

6.30 Szekerezés, zenés ébresztő

10.00-12.00 Sakk szimultán
Szilágyi Tibor, nemzetközi mesterjelölt közreműködésével a Főtéren.  
10.00-10.30 Zenés foglalkoztató kicsiknek
Dudás Gyöngyike, a Napsugár Bölcsőde vezetője, Erdős-Tóth Fruzsina és Tóth Zsolt 
közreműködésével.

10.00-11.00 Babaszépségverseny regisztráció

10.00-16.00 Ingyenes frissítő masszázs a Szeretet Fénye Közhasznú Alapít-
vány önkénteseinek közreműködésével a Wass Albert Kultúrházban.

11.00 Babaszépségverseny
Közreműködnek a Csodavár Óvoda óvodapedagógusai

12.30-13.30 Liszter Sándor és a Vadrózsák showműsora
A ’70-es évekbeli Ki mit tud? televíziós verseny győztese táncdal kategóriában Liszter Sán-
dor lett.. Egy véletlen folytán beugró fellépést vállalt, majd áttért a cigányrevü műfajra. A 
Vadrózsákkal az országban és határon túl is rengeteg koncertjük van, szerintük a magyar 
a legjobb közönség, ők hallgatják a leglelkesebben és mulatnak a legjobban erre a műfajra.

13.30-14.00  Motoros felvonulás a Mikepércsi Motorosokkal

14.00-14.30 Sakkverseny eredményhirdetése

15.00 Bazsarózsa Népdalkör műsora
A Mikepércsi Önkormányzat támogatásával 2005-ben alakult Bazsarózsa Népdalkör az 
évek során kétszer érdemelte ki a KÓTA Aranypáva díját és a Vass Lajos Népzenei verseny 
háromszoros Arany minősítésének boldog tulajdonosa. Különösen büszkék az általuk 
összeállított Mikepércsi Betlehemes játékra, mellyel a múlt év karácsonyán, Debrecen 
főterén megnyithatták a Nemzetközi Betlehemes Találkozó programsorozatát.
15.15 Uccu neki citerakör
2015-ben verbuválódott Mikepércsen a népzene és a citeraszó bűvöletében egy vidám, 
vegyes korosztályú közösség. Településünk programjain szórakoztatják a nagyérdeműt. 
Kis csapatuk folyamatosan alakul, formálódik. Jelszavuk: Legyen a zene mindenkié!

15.30-16.15 A mikepércsi Őszidő Nyugdíjas Egyesület és a sárándi Ezüstévek 
Nyugdíjas Klub műsora.
A Mikepércsi Őszidő Nyugdíjas Egyesület több mint húszéves múlttal ren-
delkezik. Fontosnak tartja a hagyományőrzést, a nóta, népdal és néptánc tanu-
lásával. Jó kapcsolatot ápol többek között a sárándi Ezüstévek Nyugdíjas Klubbal, 
kölcsönösen színesítve egymás rendezvényeit. Hiszik, hogy a tevékeny életvitel 
megőrzi a szellemi, lelki és testi frissességet.



16.15-16.45 A Főnix Néptáncegyüttes, a Csillagfürt Néptánccsoport és a Csillagocskák 
Néptánccsoport  műsora a Béres András emlékév jegyében /I. rész/ Kísér a Flaska 
Banda.
A Főnix Néptáncegyüttes Debrecen legfiatalabb együttese, 2015-ben ünnepelte fennál-
lásának 25 éves jubileumát.  Jelenleg három csoportjában, közel 100 fiatallal ismerteti meg 
a magyar néptánckincset. 2009-ben Mikepércs település Önkormányzatával közösen 
szervezte meg a Mikepércsi csárdás bemutatását. A magyar és Guinness-rekord kísérlet-
ben egyszerre 320-an táncolták el a koreográfiát. Három kiemelkedő, országos és nemzet-
közi rendezvényével Debrecen város kulturális életének aktív szereplője.  Nevéhez fűződik 
az Országos Karikázó Fesztivál, a Hajdú-Bihar Megyei Néptánctábor és a Tűztánc Ifjúsági 
Táncfesztivál szervezése. Az együttes 2013-ban megkapta a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat Kölcsey-díját.

17.00-17.45 Táncolnék a boldogságtól – Operettgála
Népszerű duettek és szólódallamok az operett világából: részletek hangzanak el a 
Csárdáskirálynő, Marica grófnő, Víg özvegy, Denevér című nagyoperettekből. Az 
előadás önfeledt szórakozást ígér a műfaj kedvelőinek. 
Előadják: Benedekffy Katalin – operaénekesnő, színművész 
Bakos-Kiss Gábor – színész, a Nemzeti Színház tagja

18.00-18.30 A Főnix Néptáncegyüttes, a Csillagfürt Néptánccsoport és a Csillagocskák 
Néptánccsoport műsora a Béres András emlékév jegyében //II. rész/
Kísér a Flaska Banda.

18.30-19.45 Táncház
Közreműködik a Főnix Néptàncegyüttes. A talpalávalót a Flaska Banda biztosítja. A Flaska 
Banda így vall magáról: A mi célunk az, hogy mindenkit feltöltsünk, akár egy hosszú út előtt 
a flaskát. Ezt az útravalót szeretnénk mindenki számára megteremteni a mi eszközünkkel, a 
népzenével. Azzal a népzenével, amit évszázadok óta őriznek s adnak tovább. Ezt az értéket 
próbáljuk mi is a flaskánkban vinni, ahová csak lehet és ameddig csak lehet.
19.00-19.45  Rácz Gergő koncert
Rácz Gergő Fonogram–díjas magyar zeneszerző, énekes, producer. Szólóalbummal 
2006-ban jelentkezett Bennünk a világ címmel. Gergő szóló dalait monumentális, ma-
gasztos, már-már klasszikus zenére hajazó dallamvezetések jellemezték. Mindehhez 
a legújabb technikákkal létrehozható videoklippeket is készített. Ilyen volt például a 
Másképp, mint más, vagy a Harc és vágy című dala.  2013-ban elkészítette következő 
rádiós dalát Csak állj mellém! címmel, amivel a Dal című műsor döntőjébe jutott. A 
rádiók azóta is előszeretettel játszák ezt a slágerét is. A slágereket ontja magából, saját 
magának és másoknak is egyaránt ír dalokat.

20.00-20.45  Badár Sándor humorista műsora
Színművész, humorista. Badár Sándor a kortárs magyar film páratlanul izgalmas alakja, 
káprázatos rögtönzései, lendületes humorérzéke, intenzív játéka révén játszva csavarja 
az ujja köré a közönséget. Több jeles magyar filmben szerepelt. Pl. Kontroll, Zsiguli, 
Csudafilm,...stb. Filmezésben és humorban társa és barátja Szőke András, akivel a Fábry 
Show visszatérő szereplői.

21.00-22.00 Janicsák Veca fellépése
Janicsák Veca 2010-ben indult el az X-faktor című produkcióban, ezáltal ismerte és szerette 
meg a közönség.  A legjobb női énekesként a negyedik helyezést érte el.  Összesen 4 lemeze 
jelent meg, melyek közül dupla platina és több platina lemezzel is büszkélkedhet. Eddigi 
munkássága során ötször választották meg az év énekesnőjének. 2017 tavaszán Simon Kornél 
színésszel közösen megnyerte A Nagy Duett című TVműsort. 2017-ben új formációt hozott 
létre 2 vokalistával és egy DJ-vel, ezzel a formációval láthatjuk Mikepércsen.

22.00-22.15 Tűzijáték

22.15-24.00 Utcabál DJ GOOVER-rel

A fesztivàl alatt gyermekjátékok várják a kicsiket és nagyokat.

A Falunap műsorvezetője: Fazekas László – Best Fm, A zene rádiója



Augusztus 18. Előkarneváli Nap
Hajdúsági Ételek Főzőversenye

14.30 Hajdúsági Ételek Főzőversenye
Az Önkormányzat csapatok jelentkezését várja augusztus 1-jén 10.00 óráig a 
Wass Albert Közösségi Házban (Petőfi u. 67., Tel.: 52/803-188). A részletekről 
érdeklődni lehet a jelentkezés helyszínén.

15.00-15.50  Vaga Banda Gólyalábasok: Óriáscirkusz című előadása
Cirkuszos mókázás, amelyben a cirkusz varázslatos hangulatát hívják életre. Be-
mutatkozik Csőrösi Kelep Elek, a világutazó gólya és Jázmin, a bájos elefánthölgy 
óriásbáb formájában. Láthatnak bűvész, zsonglőr attrakciót, sőt igazi tűznyelő 
művészt is. Néha kisebb csetepaté támad a porondon, de a közönség segítségével 
minden jóra fordul. Élőzenei kíséret, szórakozás minden korosztálynak.

16.00-17.15  A Debreceni Virágkarneválra érkező külföldi csoportok előadása 
Debrecen Önkormányzata minden évben megörvendeztet bennünket azzal, 
hogy lehetőséget biztosít a Debreceni Virágkarneválra érkező egyes külföldi cso-
portoknak a mikepércsi bemutatkozásra. Reméljük, hálás közönségre találnak 
nálunk! Köszönjük Debrecen! 

17.30-17.50  Dalma Dance Club műsora
A Dalma Dance Clubot 1998-ban alapította Győrfi Dalma Törökszentmiklóson. 
Mára Magyarország egyik legnagyobb tánciskolájává fejlődött, 70 településen kö-
zel 1500 tanulóval. Főleg modern tánc, mazsorett, akrobatikus rock and roll tan-
szakaik vannak. A mikepércsi tagozat 2017 szeptemberében nyitotta meg kapuit 
és már februárban egy arany minősítéssel térhettek haza a karcagi versenyről. 
Azóta a tanulók rendszeresen színesítik műsorukkal a helyi rendezvényeket. 
Jelenleg csak óvodás csoport működik, de szeptemberben iskolás korosztályt is 
indítanak mazsorett és modern tánc szakokkal.
Vezetőjük: Durda-Kerekes Petra

17.50-18.15  Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
műsora
A 2. a osztályosok Kakalinka című produkcióját, a 2. b osztályosok Gyere 
twistelj! című táncát, valamint a 6. és 7. osztályos tanulók rock and roll 
műsorszámát láthatja, élvezheti a a nagyérdemű. 
Felkészítő tanárok:
Ivánka-Tóth Éva,  Pálfi Judit - Takácsné Zilahi Vanda
Kovács Judit - Szabóné Molnár Erika

18.15-18.45 A Lesz Dance Tánc és Sportegyesület virágkarneváli produkciója
A LESZ DANCE Tánc- és Sportegyesület 9 éve alakult meg Debrecenben. Eredményeiket 
tekintve a számos kiemelt arany minősítés, területi és országos bajnoki címek mellett 
az elmúlt  években több NÍVÓ díjas koreográfiájuk is született. Hajdú-Bihar megye 6 
településén folynak a különböző táncstílusok oktatásai, a csapat létszáma folyamatosan 
nő, az elmúlt egy évben 160 táncost készítettek fel versenyekre, fellépésekre. Művészeti 
vezető és koreográfus: Tóth Aliz

18.45-19.15  Kisgalambfalvi Református Kórus
A csoport így vall magáról: A kisgalambfalvi kóruséneklésnek nagy múltja van, hiszen már 
az 1900-as évek elején megalakult az első kórus falunkban, egy férfidalárda formájában, 
amelyet a mindenkori kántor-tanító vezetett. Az 1940-es években a férfidalárda átalakult 
vegyes karrá. Az elmúlt politikai rendszerben néhány évig szünetelt a kórus működése, de 
1990-ben újraalakult, néhány évig mint női dalárda, majd mint vegyes kar működött. 2015-
től kezdett a kórusunk felfrissülni/gyarapodni, azóta 28 tagunk lett.

19.15-19.45 Főzőverseny eredményhirdetés



19.45-20.30 Erdős Fruzsi és zenekara
Az akusztikus formáció 2015-ben alakult. A tagokat a debreceni Rocksuli köti 
össze, hiszen mindhárman tanítanak/tanítottak ott. Főként ismert hazai és kül-
földi, valamint népzenei feldolgozásokat hallhatnak tőlük. 

20.30-21.30 Zenés előkarnevàli est a debreceni Csokonai Színház 
színművészeinek közreműködésével

21.45-22.00 Akrobata Tűzzsonglőr Show
Forró hangulatú akrobatikus Tűz-Zsonglőr Show virtuóz Zsonglőrök előadásában, 
látványos tüzes zsonglőr eszközökkel.
Közreműködik a Kedvcsinálók Társulata.

22.00-24.00 Utcabál a Happy & Band Party Zenekarral

Műsorvezető: Kovács-Rádai Andrea - Rádió 1

Augusztus 19. Színházi est

20.00–21.30 Jantyik Zsolt – Jantyik Csaba – PG Csoport: Ezüstbojtár /zenés játék/
2017-ben két új dupla CD-vel, könyvvel és színházi előadással jelentkezett a PG Csoport. 
Az Ezüstbojtár a Csokonai Színház és a Nagyerdei Szabadtéri Játékok közös produkció-
ja, a János vitéz „mai meséje, története”, igazi csemege zenében és gondolatban, humor-
ral és komoly, elgondolkodtató történetekkel, szerelmes duettekkel, Petőfi versezetében 
megírt 26 énekkel.

Augusztus 25. Sport nap

8.00-16.00 Kosár Dzsembori a Főtéren a Mikepércsi KSE szervezésében

16.00-18.00  Pedáltaposó kupa a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola szervezésében

18.00-18.30 Triál Duo – Biciklis bemutató
A kerékpáros sportág Triál szakágat nagyon kevesen ismerik Magyarországon! A 
Triál Duó szeretné elérni, hogy az emberek megismerjék és megtekintsék élőben 
ennek a sportágnak a különlegességét, mégpedig úgy, hogy a közönség lélegzet-
visszafojtva figyeli a Riderek vakmerő ugrásait. Rendezvényünkre egy mobil Triál 
pályával érkeznek, ami tökéletes egy Extrém kerékpáros show megvalósításához.

19.00-19.30  Pedáltaposó kupa eredményhirdetés

19.45-20.30 A Debreceni Rocksuli koncertje

20.30-21.00 Fények varázsa
A LedDance Hungary™ önálló társulatként működik immár 5 éve. A tradíciókat 
ápolva, a hagyományokat tovább örökítve, a fiatalos és modern kor igényeihez 
igazodva nyújt lenyűgöző élményeket a közönség számára. A “led dance” egye-
di látványtánc magyarországi meghonosítóiként az ország legnívósabb ren-
dezvényein, országos és nemzetközi óriásvállalatok kis- és nagyrendezvényein 
is számtalanszor szerepeltek már. Különleges jelmezek és kosztümök, világító 
botok, gömbök és legyezők. Lenyűgöző látványelemek. Lézer, fényfestés, pro-
jectoros tánc és még megannyi különlegesség.

21.00-22.00 Dánielfy Gergő és az Utazók koncert
Az együttes frontemberét, Dánielfy Gergőt már ismerheti a közönség tehetségkutató 
műsorokból. Legutóbb tavaly decemberben, A Dal című adás válogatójában is láthattuk 
őt. A rátermett fiú hétről hétre mind jobban belopta  magát a nézők és zenekedvelők 
szívébe. Az Azt mondtad című remek szerzeményét a legjobb 30 dal közé választotta a 
zsűri és neki ítélte Az Év Felfedezettje Díjat is.  Megalapította zenekarát, Dánielfy Gergő 
és az Utazók elnevezéssel. Öt tehetséges, vagány srácot hozott össze az élet, akik mon-
dandójukat egyéni dallamokban fogalmazzák meg a nagyvilágnak. 

Jó szórakozást kívánunk!
Mikepércs Község Önkormányzata

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.


