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Nyári utolsó lapszámunkban megismerhetik az augusztusi nyári fesztivál eseményeit, fellépőit. A
szervező Önkormányzat ebben az évben is változatos programokkal várja a településen élőket és
a hozzánk látogatókat. Reményeink szerint a Falunapon és a Karneváli napon minden korosztály
meg fogja találni az ízlésének megfelelő programot, fellépőt. A gasztronómia iránt érdeklődő csapatok főzőversenyen mérettetnek meg. A korábbi hagyományokat folytatva, a gyerekek szórakoztatására nagy hangsúlyt fektettek a szervezők, idén is ingyenesek lesznek a kedvelt gyermekjátékok.
Az önkormányzati applikáció működését egy külön sátorban mutatják be az érdeklődőknek, és le is
töltik az okostelefonnal rendelkezőknek.
Természetesen a fesztivál mellett beszámolunk a Nyár első felében történt eseményekről is. Elballagtak a nyolcadikosok, az oviban apák napját tartottak, a bölcsiben három csoport búcsúzott az
intézménytől. A beszámolók mellett a QR-kódok segítségével az eseményekről készült videókat és
fotókat is megtekinthetik.
Bár sokan a szabadságukat töltik, az önkormányzati munka nem állt le, több problémával is meg
kellett küzdeni a legmelegebb napokban. Többek között megoldást kellett találni az áramszünetek
okozta vízhiányra, a gólyák megmentésére is újabb erőfeszítések történtek, amelyekről részletesen olvashatnak nálunk. Nagyon népszerű az önkormányzati nyári tábor, amely rengeteg dolgozó
szülőnek jelent olcsó, de tartalmas megoldást a gyerekek elhelyezésére. Ezekben a táborokban
találkozhattak a gyerekek a nyári diákmunkán lévő fiatalokkal is, akik nagy segítségére voltak az
Önkormányzatnak.
Nem feledkeztünk meg a kulturális sikereket elért civiljeink bemutatásáról sem, a Bazsarózsának
és az Őszidőnek szeretettel gratulálunk!
Reméljük, szép nyarunk lesz a folytatásban is, találkozunk a Nyári Fesztivál programjain!
A Mikepércsi Tükör szerkesztői
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A GÓLYÁK VÉDELMÉBEN
A hazai gólyaállomány legnagyobb része a hagyományosan használt kémények és fák helyett ma már a számos
veszélyforrást jelentő elektromos vezetékek oszlopaira építi fészkét. A gólyákat áramütés érheti a fészek építése
közben, de áramütés érheti a fészekből kieső fiókát, vagy kirepülést követően a fiatal madarakat a környező
oszlopok bármelyikén. Településünkön is évről évre történik gólyabaleset áramütés miatt, amelyről a polgárok
első körben az időszakos áramszünetek útján értesülhetnek.
Önkormányzatunk a gólyák védelme érdekében a tavalyi évben több bejelentést is tett a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatósága felé. Az Igazgatóság válaszlevelében jelezte, hogy a fokozottan védett fajok áramütés következtében történő elhullása az Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata előtt is ismert probléma. Az E.ON
Zrt-vel évek óta fennálló együttműködési megállapodás keretében az áramszolgáltató előzetes egyeztetés szerint, folyamatosan végzi a gondot jelentő szakaszokon a szigetelést.
Ezen együttműködés keretében került sor a Varjas utca és a Petőfi utca sarkán lévő nagyfeszültségű villanyoszlopon madárterelő kiépítésére. Önkormányzatunk tovább sürgeti a madárvédelmi intézkedések megtételét.
Kérjük a Tisztelt Polgárok segítségét, hogy aki gólyatetemet talál, jelentse be az Önkormányzatnál. Ez egyrészt
az elhullás Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság felé történő bejelentése érdekében szükséges, másrészt a bejelentést követően tudja az Önkormányzat a tetemek elszállítását megrendelni az ATEV Zrt-től.
Tímár Zoltán polgármester
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KÉTSZERESÉRE EMELKEDIK IDÉN A TANULMÁNYI
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
Az Önkormányzat által létrehozott Nyilas Misi Tehetséggondozó Program keretében minden ősszel tanulmányi
támogatásban részesültek a mikepércsi gyermekek az általános iskola első osztályosaitól kezdve, a középiskolásokon át, egészen a felsőfokú tanulmányokat folytatókig. A tavalyi évben közel kétmillió forintot fordított erre a
célra az Önkormányzat, amelyet a saját költségvetéséből fedezett.
Az idei esztendőben a tanulás fontosságát, valamint a szülők és a diákok támogatásának szükségességét szem
előtt tartva, még nagyobb összeg került elkülönítésre a tanulmányi támogatás biztosítására. Erre tekintettel a
szociális rendeletben biztosított felhatalmazás alapján a tanulmányi támogatás összegének megemelése mellett
döntöttem. Az igényelhető támogatás összege:
• általános iskolai tanuló esetén: 5000 forintról 10 000 forintra nő
• középiskolai tanuló esetén: 7000 forintról 14 000 forintra nő,
• felsőoktatásban tanuló esetén: 9000 forintról 18 000 forintra nő.
A kérelem benyújtásának idejéről, a csatolandó mellékletekről az elmúlt évekhez hasonlóan szórólap útján az
idén is értesítünk minden érintettet, továbbá közzétesszük a felhívást az Önkormányzat honlapján, facebook oldalán is. Az emelt összegű támogatás reményeink szerint mindenkinek megkönnyíti a tanévkezdéssel együtt járó
kiadások biztosítását.

NYÁRI DIÁKMUNKA
A 2013-2018-as évekhez hasonlóan Önkormányzatunk idén is csatlakozott a Pénzügyminisztérium által meghirdetett nyári diákmunka programhoz.
A program keretében az Önkormányzat 2019. július 1. és 2019. július 31. közötti időszakban 34 fő, 16 és 25 év
közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákot foglalkoztat napi 4 órás munkaviszonyban, bruttó 74 500 Ft-os munkabérért.
A diákok az Önkormányzat által
művelt mezőgazdasági földterületeken dolgoztak, - többek között
gyomtalanítottak -, kerítést festettek, valamint az Önkormányzat
szervezésében megvalósuló nyári
táborban láttak el segítői feladatokat.
Értékes munkájukkal tevékenyen
járultak hozzá az önkormányzati
feladatellátáshoz, amelyet ezúton is
köszönünk.
Tímár Zoltán polgármester
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ISMÉT JÓ HANGULATBAN TELT AZ ÖNKORMÁNYZATI NYÁRI TÁBOR
Az elmúlt évekhez hasonlóan az Önkormányzat idén nyáron is tábort szervezett a 6-11 éves korosztályú gyermekek számára három hét időtartamra. Évről évre egyre több az érdeklődő, így az idén már 110 gyermek
táborozott, hetente pedig átlagosan 55 gyermek vett részt a táborban. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk a változatos programok összeállítására. Minden héten egy alkalommal Debrecenbe kirándulhattak a
táborozók. Első alkalommal a Nagykaland Játszóházba látogattak el, ahol kicsik és nagyok számára is volt
lehetőség az örömteli játékra. A második héten a Debreceni Állatkertben tölthettek el egy önfeledt délelőttöt,
ahol még azok számára is voltak újdonságok, akik már jártak ott korábban. Az utolsó héten a debreceni Cinema
City-ben néztek meg a gyermekek egy animációs filmet. A programok nagyrészt az elmúlt évek tapasztalatai
alapján kerültek összeállításra. A rendőrséggel együttműködve minden évben lehetőségük van a gyerekeknek,
hogy megismerkedjenek a KRESZ szabályaival, valamint a kutyás rendőrök és a lovas rendőrök munkájával.
A rendőrség munkatársai egy robotot mutattak be a gyerekeknek, mely beszél, különféle mozgásokat végez,
karjelzéseket hajt végre. Mindemellett a bűnügyi referens interaktív előadás keretében beszélt a nyári szünetben
jelentkező problémákról, többek között az internet veszélyeiről is. A népi kézműves foglalkozások alkalmával
bőrkarkötőt és faröppentyűt készítettek a gyerekek, de volt lehetőség gyöngyfűzésre, unikornis üvegdísz, valamint szalvétatechnikával díszített virágtartó és álomfogó készítésére is. A kézműves foglalkozások mellett
sokat sportolhattak a gyerekek, hiszen a foci és a kerékpározás elmaradhatatlan program volt a táborban, valamint az érdeklődő gyerekek minden reggel gyermekjógával indíthatták a napot. Aki elfáradt és a kézműves
foglalkozást befejezte, lehetősége volt filmnézésre, kártyázásra, kültéri játékokra. A táborba minden héten ellátogattak az AURA Segítő Kutya Alapítvány munkatársai, akik a kutyás terápia módszerét és a segítő kutyák
alkalmazásának fontosságát ismertették meg a gyerekekkel játékos formában. Fellépett a Szivárvány Zenekar,
akik műsorukkal nagyon meghatották a gyerekeket, mivel a fellépők sérült gyerekek és segítőik voltak. Szeretnénk köszönetet mondani a diákmunkások támogató munkájáért, emellett köszönjük a táborban felügyelők
kitartó türelmét és odaadó szeretetét. A sok kedves dicséret és pozitív visszajelzés alapján reméljük, hogy jövőre
újra találkozhatunk régi és új táborozni vágyó gyerekekkel!
A nyári tábor szervezői
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HAMAROSAN MEGSZŰNIK AZ ÁRAMSZÜNET ESETÉN BEKÖVETKEZŐ
VÍZHIÁNY PROBLÉMÁJA
Bizonyára mindenki észlelte, hogy – a Mester utcai vízműtelepet is érintő - áramszünet esetén az áramkimaradással párhuzamosan időszakos vízhiány is fellép, amelynek oka, hogy a vízműnél leállnak a szivattyúk az
áramszünet idejére. A probléma különösen kellemetlen a nyári időszakban, amikor az emberek vízszükséglete
számottevően megemelkedik.
Az Önkormányzat már 2018-ban több alkalommal tárgyalt az üzemeltető Debreceni Vízmű Zrt. munkatársaival a probléma tartós megoldása érdekében. A szolgáltató által kidolgozott javaslat szerint a megoldást egy
nagy teljesítményű, dízelmotoros áramfejlesztő berendezés beszerzése jelenti. Az áramfejlesztő beszerzését
és telepítését az Önkormányzat finanszírozza - melynek
költsége több mint 7 millió forint -, erről még 2018-ban
született döntés. A Vízmű álltal a gyártótól megrendelt
berendezés beépítése várhatóan október első felében
történik meg.
Tímár Zoltán polgármester

POZITÍVAN ÉRTÉKELTE A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI FŐOSZTÁLYA MIKEPÉRCS GYERMEKJÓLÉTI ÉS
GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉT
Az Önkormányzat minden évben – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztálya az átfogó étékelést megvizsgálta és az alábbi megállapításokat tette:
„Az átfogó értékelés, valamint a beszámoló a Gyer. 10. számú mellékletében meghatározott tartalmi elemeket
tartalmazza, a témakörök kidolgozása részletes, a főbb, gyermekjóléti alapellátással kapcsolatos információkat
magában foglalja.
Kiemelkedő a civil szervezetek tevékenysége Mikepércsen, melynek keretében az Ételt az Életért Alapítvány ételosztást szervezett a település rászoruló lakosai részére a Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével. A Gyermekekért
Alapítvány a tehetséges gyermekek gondozásában és szabadidős programok szervezésében vesz részt. Továbbá a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ruhaadománnyal folyamatosan támogatja a rászorulókat.
Említésre méltó, hogy a településen bűncselekményt kiskorúak nem követtek el.
Munkájukat megköszönve további sok sikert kívánok!”
Ezúton is köszönjük a szociális ellátórendszer valamennyi dolgozójának, valamint a civil szervezetek áldozatos és
hivatásközpontú munkáját! További tevékenységükhöz sok sikert kívánunk!
Dr. Vántus Tamás jegyző
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I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰVET AVATTAK MIKEPÉRCSEN
Az első világháború, a Nagy Háború több mint 15 millió áldozata között sok százezres nagyságrendben találhatunk
magyarokat, köztük mikepércsi születésűeket is. Sokuk földi maradványa a mai napig idegen földben nyugszik.
Hősi halottaink emléke előtt tisztelegve június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján emlékművet avatott településünk. A mikepércsi temető szívében felállított obeliszk költségeit a három és félmillió forintos állami támogatás
mellett az Önkormányzat közel másfél millió forintos önereje biztosította. Ebből az összegből a temető parkolója
és útjai is megújultak a jeles napra.
Az impozáns emlékmű fekete gránitlapjain az alapos történelmi kutatások eredményeként 91 mikepércsi név
szerepel. Sok mikepércsi családnak van halottja ebből a háborúból. Tímár Zoltán, Mikepércs polgármestere elmondta, hogy a hősök soraiban fel van írva dédapjának, Fekete Jánosnak a neve is, aki 1914 őszén, sorkatonaként
vesztette életét az orosz fronton.
A ceremónia a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárja katonai küldöttségének tiszteletadásával
kezdődött, majd a Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar idézte meg muzsikájával az évszázaddal ezelőtti háborús évek
bizakodásból hamar gyászba forduló hangulatát.
„Csak az a fa nő magasra, amely mélyre gyökerezik” - kezdte ünnepi beszédét Mikepércs polgármestere, majd
Kiss Lajos őrmester világháborús emlékeit felidézve elmondta, hogy a gránitlapokra felvésett minden egyes névhez
hozzátartozik, személyes történeteik mellett, rokonaik, családjaik históriája is, egy közösség, Mikepércs múltja és
jelene. Ez a közösség régi kötelességét teljesítette az emlékmű felállításával. A magyar kormány jelentős támogatásával megvalósult emlékhely méltón és immár örök mementóként őrzi a Nagy Háborúban életüket vesztő
felmenőink emlékezetét, ezúton is üzenve a világnak: nemzetünk él és élni akar – zárta beszédét Tímár Zoltán.
Gacsal János ezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárjának parancsnokhelyettese a magyar
honvédek, katonák háborúk és honszeretet vezérelte kötelességtudat által edzett tudását és lelkesedését dicsérte,
Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke az első világháború közel hétszázezer magyar áldozatáról
emlékezett meg ünnepi szónoklatában.
Az emlékmű leleplezését követően Czapp József református lelkipásztor és Dr. Krakomperger Zoltán plébános
megáldották és felszentelték az emlékművet.
„Fájdalmas a 91 mikepércsi hős halála és fájdalmas a tény, hogy a trianoni békediktátum eredményeképpen
Magyarország önmagával határos országgá lett”- mondta el Rátonyi Botond, Mikepércs testvértelepülésének, Kisgalambfalvának lelkésze beszédében, majd így folytatta: „Ám a magyarok kormánya elérte, hogy ennek a fájdalmas napnak, június 4-ének megfordult a hangulata: a Nemzeti Összetartozás Napján büszkén kiálthatjuk immár
a világnak, mi magyarok, hogy összetartozunk. Kiálthatjuk teli torokból az Ismerős Arcokkal, hogy: Egy vérből
valók vagyunk!”
A beszédeket követően Dr. Bihari-Horváth
László, a hajdúszoboszlói Bocskai István
Múzeum igazgatója tartott rövid történelmi áttekintést a korszakról az egybegyűlteknek.
Ezek után került sor a történelmi kutatások
eredményeképpen összeállított veszteséglista
és adattár ünnepélyes átadására, amely dokumentumokat Tímár Zoltán polgármester vett át
Gacsal János dandárparancsnok-helyettestől.
Ezt követően Bánik Luca, nyolcadikos mikepércsi diák szavalta el Pósa Lajos „Magyar vagyok” című versét.
Az I. világháborús emlékmű átadóünnepsége
ünnepélyes koszorúzással zárult.
Dienes Zoltán
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ÉPÜL MIKEPÉRCS KEMENCÉJE
2019. augusztusában a Falunapra készül el a Főtér új ékessége,
a Kemencés Pajta, mely közösségi rendezvények színtere lehet.
A kemence az egyik legősibb, ember által épített tűzhely. Már
honfoglaló őseink is használták a belülről fűthető, földbe vájt
tűzterű kemencét. A mai ismert búbos kemence őse a XV-XVI.
században jelent meg és sütésre, főzésre, valamint a hideg elleni
védekezésre használták. Idővel megjelentek a kültéri kemencék
is, hogy nyáron a sütés-főzés miatt ne melegedjen fel a ház. A
kemence használatának virágkorát a XVIII-XX. században élte.
Ekkor már szinte minden házban volt kemence. Megjelent a falu
kemencéje is, ami nagy méretének köszönhetően egyszerre nagy
mennyiségű kenyér sütésére volt alkalmas. A kemencében készült
étel igazán ízletes, zamatos, utánozhatatlan és felejthetetlenül nagyon finom.
A XX. században megjelenő gáztűzhelyek elterjedése miatt a
kemencék kezdtek eltűnni a háztartásokból. A meglévőket lebontották, az új házakba pedig már nem építettek. Sokkal kényelmesebb volt a gáztűzhelyen főzni, főzés előtt nem kellett a
kemencét befűteni, így lerövidült a főzési idő, és a gáztűzhely
sokkal kisebb helyen is elfért a lakásban.
Az ételek igazi zamatos ízének emléke azonban felejthetetlen
maradt, s az emberek erre való vágyakozása napjainkban új életre
keltette a kemencéket.
A Főtéren épülő búbos kemence kültéri kemence lesz, s kapcsolódik hozzá egy sparhelt és egy grillező hely is. Ezen kívül
kiszolgáló pult és mosogató is lesz beépítve.
A kemence 30 cm vastag morzsolt üvegtörmelékkel töltött
aljzatra épül, fala 25 cm vastag speciális égetett agyagtégla. Az
üvegtörmelék szerepe a minél nagyobb hőtárolás elérése. Belső
tere 1,5 m3. Belső fala agyagtégla, kívülről hőszigetelve lesz
és nemes vakolattal lesz beborítva. A füstelvezetés 6 m magas
csiszolt téglaberakásos kéményen keresztül történik.
A kemencét a benne való sütés, főzés előtt fel kell fűteni. Fűtésére
kizárólag könnyen éghető anyag használható, mint például ízíkkóró vagy venyige. A fűtés nagy hozzáértést igénylő tevékenység, gyakorlat és tapasztalat szükséges hozzá, hogy a sütőtérben
a hőmérséklet a kívánt hőfokot elérje.
Izgatottan várjuk, hogy elkészüljön a falu kemencéje, és átadhassuk az itt élőknek, a civil szervezeteknek, baráti társaságoknak,
hogy összejöveteleiken használhassák, jóízű, finom ételeket
készítsenek benne, és közben érezzék a tűz és a meleg különös
hangulatát, közösséget kovácsoló erejét.
Vida Gáborné aljegyző
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EGY HÓNAPON BELÜL ELINDUL AZ ÖNKORMÁNYZAT ÚJ MOBIL HÍRALKALMAZÁSA MIND ANDROID, MIND iOS RENDSZERŰ MOBILTELEFONOKRA
Felgyorsult világunkban a különböző internetes oldalak és a mobilalkalmazások ma már a mindennapi élet
részévé váltak. Önkormányzatunk elsők között csatlakozott egy mobilalkalmazás kifejlesztéséhez,
amelyel elsődleges célunk a polgárok gyors és azonnali tájékoztatása, valamint a Polgármesteri Hivatal által
nyújtott szolgáltatások gyorsabb elérésének biztosítása.
A mobiltelefonokra letölthető alkalmazás különböző menüpontokon át ad tájékoztatást a településünket érintő legfrissebb eseményekről, a közelgő rendezvényekről, a különböző közérdekű információkról,
elérhetőségekről. Az applikáció segítségével lehetőség nyílik különböző ügyintézést érintő dokumentumok
letöltésére, időpontfoglalásra, különböző bejelentések megtételére, továbbá az Önkormányzat kiadványai is
megtekinthetőek lesznek az applikáció segítségével.
Az interaktív galéria funkció fejlesztésével a felhasználók közzé tehetik kedvenc, településről készült fotóikat, amelyet nyilvánossá tehetnek minden applikáció használó részére, de akár privát, magán albumot is
készíthetnek.
A felhasználók bejelenetéseket is tehetnek, ha valami olyat tapasztalnak a településen, amely az Önkormányzat gyors reagálását igényli.
Legfontosabb előnye az applikációnak, hogy azonnali értesítést biztosít a legfrissebb hírekről,
például egy váratlan áramszünet
okáról.
Az értesítések természetesen személyre szabhatóak lesznek, így a
felhasználók dönthetik majd el,
hogy milyen esetekben kérnek
hangjelzést és értesítő üzenetet a telefonjukra. Az applikáció
használatának gyors elsajátításához a „gyakran ismételt kérdések” menüpont nyújt gyors
segítséget.
Bízunk benne, hogy mindenki
hasznára válik az új alkalmazás,
és reméljük, hogy örömüket lelik
majd annak használatában.
Az applikáció letöltése és használata ingyenes!
Tímár Zoltán – dr. Vántus Tamás

10.

2019 Augusztus

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Mikepércsi
TÜKÖR

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJ HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZETEK
(KUKÁK) KIOSZTÁSA
Az új edényzetek átvételére július utolsó két hetében ütemezetten került sor a Polgármesteri Hivatal udvarán. A polgárok az előzetesen meghirdetett utcabeosztások szerint minimális adminisztrációt követően
vehették át az új 120 literes kommunális és szelektív edényzeteket. A műanyag 120 literes szelektív
edényzet mellett – amennyiben a háznál összegyűlt szelektív hulladék annak űrtartalmát meghaladja
- természetesen lehetőség lesz további áttetsző zsákok használatára, amelyeket a szolgáltató ezután is
elszállít majd. A polgárok többsége a
régi 120 literes edényzet megtartása
mellett döntött, egyesek esővíz tárolás, míg mások komposztálás előtti
zöldhulladék gyűjtés céljára fogják a
jövőben hasznosítani. A visszahozott
régi edényzeteket a szolgáltató fogja
elszállítani az Önkormányzattól.
Dr. Vántus Tamás jegyző

MENTŐAKCIÓ A JAPÁN AKÁCÉRT
Évtizedek óta településünk éke a Főtéren álló japán akác, mely állapotának kivizsgálását kértem idén
tavasszal több szakértőtől. A vizsgálatok eredménye alapján szükséges a fa teljeskörű ápolása (részbeni koronacsökkentés, törzs sérülésének kezelése, gyökérnyak kezelése, odúkezelés), hogy minél tovább településünk központjának dísze legyen az életünk részévé vált japán akác. A munkálatok már elkezdődtek.
Tímár Zoltán polgármester
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07.00 – OLD TIMER ÉBRESZTŐ
A Mikepércsi Nyár 2019 rendezvény felvezetői ezúttal veteránjárművek lesznek. A reggeli felvonulás után a járműveket a főtéren ki lehet
próbálni, valamint megtekinteni.
10.00 – 10.30 ZENÉS FOGLALKOZTATÓ KICSIKNEK
Interaktív zenés foglalkozásra hív minden kedves szülőt és gyermeket
Dudás Gyöngyike, a Napsugár Bölcsőde vezetője, az intézmény
dolgozói, valamint Erdős-Tóth Fruzsina és Tóth Zsolt, a fruzsikáS
tagjai.
10.00 – 16.00 INGYENES FRISSÍTŐ MASSZÁZS a Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány Önkénteseinek közreműködésével a Wass
Albert Kultúrházban
11.30
HOLLÓ EGYÜTTES Vásárfia c. zenés, interaktív
gyerekműsora
A szekszárdi Holló Együttes 35 éve működik, ez idő alatt 12 gyerekeknek és felnőtteknek szóló albumot jelentetett meg és több mint
5000 koncertet adott. Számos szereplését rögzítette a Magyar Rádió
és Televízió. Dalaikban jelen van a magyar és környező nemzetek
népzenéje is. Az együttes több magas rangú kitüntetésben részesült.

12.00 – 12.40 STREET FIGHTER SHOW
A Demény Team (Demény Laci és Demény Zsolti) 2000 óta foglalkozik az extrém motorozással, azaz a stuntrinding-al! Napjainkig több
száz fellépésen és versenyen vettek részt Magyarországon, Európa
több országában, sőt még Marokkóban is bemutatták tudásukat. A
motorok megjelenése szinte megegyezik a gyárival, több pirotechnikai elemmel is fel vannak szerelve, amelyek mind a nappali, mind az
éjszakai bemutatókon nagy sikert aratnak.
14.00 – „KEDVENC ÉTELEM” FŐZŐVERSENY
Az Önkormányzat csapatok jelentkezését várja 2019. augusztus 08án 10.00 óráig a Wass Albert Közösségi Házban. (Petőfi u. 67, a Posta
mellett). A részletekről érdeklődni lehet a jelentkezés helyszínén.
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14.15 – 14.30 ŐSZIDŐ NYUGDÍJAS KLUB MŰSORA
A Mikepércsi Őszidő Nyugdíjas Klub 2016-ban ünnepelte huszadik
évfordulóját. Jó kapcsolatot ápol a környező klubokkal, kirándulásokat
szervez, vendég előadókkal színesíti a klub életét. Évek óta sikerrel
vesznek részt megyei és országos megmérettetéseken, rendezvényeken.
A Falunap rendszeres fellépői.
14.30 – 14.45 BAZSARÓZSA NÉPDALKÖR MŰSORA
A Bazsarózsa népdalkör 2005-ben alakult Mikepércsen az Önkormányzat
támogatásával az autentikus népzene szeretete és éltetése jegyében.
A Népdalkör az évek során kétszer érdemelte ki a Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének (KÓTA) Aranypáva
díját és a Vass Lajos Népzenei verseny négyszeres Arany minősítésének
boldog tulajdonosa. Különösen büszkék az általuk összeállított
Mikepércsi Betlehemes játékra, mellyel az elmúlt években Debrecen és
Mikepércs főterén megnyithatták a Nemzetközi Betlehemes Találkozó
és az Adventi készülődés programsorozatát. A Népdalkör hálával gondol
kedves, néhai mentorára, Bencze Lászlóné dr. Mező Juditra, aki által
gyűjtött köszöntőivel 2018-ban elnyerték a KÓTA Aranypáva Nagydíját.
14.45 – 15.00 UCCU NEKI CITERAKÖR MŰSORA
2015-ben verbuválódott Mikepércsen a népzene és a citeraszó
bűvöletében egy vidám, vegyes korosztályú közösség. Mikepércs
programjain szórakoztatják a nagyérdeműt: a IV. Csigacsinálón,
kiállítás megnyitón és Falunapon. Boldogan énekeltek a debreceni Régi
idők vására színpadán, a Nyíradonyi Népzenei Találkozón és az idén
ellátogattak a Balmazújvároson megrendezett ,,Sárga lovam, sárga…”
elnevezésű népzenei találkozóra is, ahonnan kitűnő szakmai tanácsokkal
tértek haza.
Jelszavuk: Legyen a zene mindenkié! Vezetőjük: Vatainé Facsar Veronika
15.00 – 15.15 KELEMEN ZSÓFIA NÉPDALÉNEKES
A KERESSÜK A HANGOT! 2018 NYERTESE.
Zsófi 11 éves mikepércsi lány, aki a tanulás mellett néptáncra, citera
szakkörre és mazsorettre jár. Szívesen vesz részt próza, vers- és
mesemondó versenyeken. Szeret énekelni. Ebben a tanévben több
versenyen is sikeresen szerepelt. 2018-ban a Mikepércsen megrendezésre
kerülő Keressük a Hangot! tehetségkutató verseny győztese lett népzene
kategóriában.
15.15 – 16.30 A FŐNIX NÉPTÁNCEGYÜTTES, a Csillagocskák
Néptánccsoport, valamint a Csillagfürt Néptánccsoport műsora
A Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttes a debreceni Csapókerti
Közösségi Házban működik immár 29 éve, önfenntartó civil egyesületként. Számos hazai és nemzetközi sikert tudhat magáénak. A szakmai
munka jelenleg három különböző korosztályú csoportban, mintegy 80
fővel történik. 3 országos, illetve nemzetközi rendezvény ötletadója és
lebonyolítója. Három alkalommal rendezték meg az Országos Karikázó
Fesztivált.
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Idén júniusban immár 20. alkalommal rendezték meg a Tűztánc Fesztivált. Az együttes büszke arra, hogy szerte az országban közel húsz volt
vagy jelenlegi egyesületi tag tanítja hivatásszerűen a néptáncolni vágyó
fiatalokat.
Az együttes művészeti vezetője: Törökné Csécs Lenke
Művészeti munkatársai: Törökné Vajda Judit és Török Gergely
Mikepércsen több mint tizenöt éve folyik néptáncoktatás. Jelenleg a
néptánc tanítását Török Gergely végzi. Nagy örömünkre szolgál, hogy
a tanszak népszerűsége miatt hosszú évek óta már 3 csoport is táncol.
A nagyobb alsó tagozatosok Csillagocskák néven, a felsősök Csillagfürt
néven szerepelnek. A csoport tagjai rendszeres résztvevői a megyei
szólótáncversenyeknek, ahonnan általában arany minősítésekkel
térnek haza. Mindkét csoport részt vett a Hajdúböszörményi minősítő
Néptáncfesztiválon, ahonnan ezüst minősítéssel tértek haza.
16.30 – 16.45 MIKEPÉRCSI ZUMBBOMBÁK
A zumba Kolumbiából származó, könnyen elsajátítható, latin ritmusokra
épülő tánc, mely fitneszprogram is egyben. A mozdulatok az aerobik
és különböző táncok lépéseiből tevődnek össze. Olyan ismert táncok
alaplépéseit tartalmazza, mint a salsa, flamenco, calypso, hastánc.
Mikepércsen 2018. januárjában alakult egy nagyon lelkes és elszánt
csoport. Tagjai heti kétszer táncolnak együtt. A „zumba életérzés”
a részükké vált. Várják az együtt mozogni vágyókat a Mikepércsi
ZumbBombák.
17.00 – 17.40 CSEPREGI ÉVA FELLÉPÉS
Csepregi Éva a Neoton Família énekesnője. Napjainkban a Neoton Família Sztárjai formációban lép fel, mely produkció 2005 óta járja az országot. Az élő, teltházas koncertek, a rengeteg új és régi rajongó újraélesztette a nyolcvanas évek sikereit.
17.40 – 18.30 TOMBOLASORSOLÁS
18.30 – 18.45 FŐZŐVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉS
19.00 – 19.45 LISZTER SÁNDOR ÉS A VADRÓZSÁK MŰSORA
Liszter Sándor a ’70-es évekbeli Ki mit tud? televíziós verseny győztese,
táncdal kategóriában. Egy véletlen folytán beugró fellépést vállalt,
melynek hatására 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.
20.00 – 20.30 FRUZSIKÁS KONCERT
A fruzsikáS Erdős-Tóth Fruzsina és Tóth Zsolt találkozásából született.
Fruzsina mikepércsi születésű népdalénekes, számtalan népzenei verseny
győztese, Zsolt dobos, ütőhangszeres művésztanár, gitáros. Könnyűzenei
produkciók, zenés színházi eladások aktív résztvevője. Kettejük zenéjében egyaránt megjelenik az autentikus magyar népzene, a modern, illetve
akusztikus hangzásvilág. Rendszeres fellépői hazai és külföldi kulturális
rendezvényeknek. 2018 januárjában San Diego-ban és Los Angelesben
léptek fel a magyar kultúra napja alkalmából.
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21.00 – 22.30 MARGARET ISLAND KONCERT
A Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint alapította Margaret
Island az egyik legsikeresebb pályakezdő zenekar a hazai könnyűzenei
palettán. Mindössze három éves fennállásukat követően születésnapjukat
Budapest legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínén, a Budapest Parkban
ünnepelték meg, több mint négyezer
rajongóval együtt. A fiatal csapat
népszerűsége töretlenül ível felfelé:
’Eső’ című daluk 2016-os berobbanását
követően mára a legnagyobb hazai
fesztiváloknak,
vidéki
kluboknak
és rádiós toplistáknak is állandó
színfoltjává váltak. 2016-ban Fonogramdíjat nyertek az év felfedezettje
kategóriában, és 2018-ban az év junior
könnyűzenei alkotója artisjus-díjat is
megkapták. 2017-ben az Egyszer volt,
2019-ben pedig a III című albumuk
lett aranylemez. A számos díjjal
kitüntetett csapat a siker ellenére máig
az őszinte örömzenélésben hisz.

2019

22.30 – 23.00 TŰZIJÁTÉK
23.00 – 24.00 UTCABÁL a Happy and Band Partyzenekarral
A Happy and Band zenekari formáció 2017 tavaszán jött létre. Számos
esküvőn, céges rendezvényen szórakoztatták már a nagyérdeműt.
A zenekar tagjai:
Megyeri Judit – ének, vokál
Balogh Sándor – ének, vokál, billentyűs hangszerek
Domokos Marcell – gitár
Kocsis Attila – basszusgitár
Tanyi József – dob
FOLYAMATOS DÉLUTÁNI PROGRAMOK:
16.00 – 19.00 HETEDHÉT PRÓBA
A Csodavár Óvoda, valamint a Napsugár Bölcsőde dolgozói játékos vetélkedőre hívnak minden gyermeket. A Mikepércsi Nyár legizgalmasabb
programjaként vegyél részt a Hetedhét Próbán! Szerezd meg az összes
pecsétet a kincsért! Hogy mi a kincs? Az együtt töltött idő, a játék öröme,
no meg a meglepetés díjak.
16.00 – 19.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
Arcfestés, csillámtetoválás, lovagi vívásoktatás és udvari tevékenységek.
15.00 – 20.00 INGYENESEN KIPRÓBÁLHATOD
A SZAFARI JÁTÉKPARK JÁTÉKAIT
(ugrálóvár, óriás csúszda, fa körhinta)
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Debrecen Önkormányzata minden évben megörvendeztet bennünket azzal, hogy lehetőséget biztosít a Debreceni
Virágkarneválra érkező egyes külföldi csoportoknak a mikepércsi bemutatkozásra. Reméljük, idén is hálás
közönségre találnak nálunk! Köszönjük Debrecen!
16.00 – 17.00 A DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁLRA
érkező külföldi csoport előadása
KÍNA (TAJVAN) – TAIPEI IFJÚSÁGI TÁNC SZÍNHÁZ
A 2006-ban alapított ifjúsági együttest kifejezetten a kínai-tajvani
folklór hagyományok nemzetközi bemutatására hívták életre. Ennek
megfelelően, tajvani verseny-eredményeiket követően, sorra járják
az európai és amerikai folklórfesztiválok legjavát. A klasszikus kínai
és tajvani népi táncok mellett szívesen készítenek folklór-ihletésű
modern koreográfiákat is, sok eszközzel, színpompás ruhákban.

17.00 – 19.15 A SZUPERSZTÁR MAZSORETT
ÉS TÁNC EGYESÜLET, VALAMINT A KERESSÜK A
HANGOT! 2019 NYERTESEINEK KÖZÖS KARNEVÁLI
PRODUKCIÓJA.
A Szupersztár Mazsorett és Tánc Egyesület 2009. márciusában
alakult. Számos sikert tudhatnak maguk mögött,   többek között
olaszországi és lengyelországi szerepléseken.
Részt vettek
Debrecen város különböző rendezvényein. Állandó fellépői a
Debreceni Virágkarneválnak. A mai műsoruk különféle stílusú
táncok fergetege, más-más eszközökkel bemutatva. Az egyesület
vezetője, Pákozdi Evelin egy ír zászlós tánccal is kedveskedik
nekünk.
A Keressük a Hangot! tehetségkutató verseny 2018-ban került
először megrendezésre Mikepércsen. A verseny Mikepércs
Község Önkormányzata és a Dallam Művészeti Egyesület közös
támogatásával jött létre. Mikepércsről, valamint a környező
településekről 25 jelentkezőből kerültek ki a legjobbak, akik az
értékes nyeremények mellett, stúdiófelvételi lehetőséget, valamint
fellépési lehetőséget kaptak a Mikepércsi Nyár 2019 színpadán.
19.15 – 19.30 ZUMBBOMBÁK
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19.30 – 19.45 A KISGALAMBFALVI REFORMÁTUS
KÓRUS ÉS A LELKES ZENEKAR MŰSORA
A kisgalambfalvi kóruséneklésnek nagy múltja van,
hiszen már az 1900-as évek elején megalakult az
első kórus egy férfidalárda formájában, amelyet a
mindenkori kántor-tanító vezetett. Az 1940-es években
a férfidalárda átalakult vegyeskarrá, amely 2015 óta
csak frissül és alakul, jelenleg 28 taggal működik. Idén
a Lelkes Zenekarral közösen fognak színpadra lépni,
amely 2016-ban alakult a székelykeresztúri Vadrózsák
Néptánccsoport táncosaiból. Ma már állandó kísérői a
csoportnak. A zenekar tagjai népzenei tanulmányaikat
a székelykeresztúri Tanulók Klubjánál kezdték, majd
2016-tól a Kaszaj Egyesület népzenei képzésének keretén
belül bővítették tudásukat.

2019

20.00 – 20.35 #MISSHMUSIC
Demeter Mihály/ MISSH 2012 óta jelentős szereplője a magyar hip-hop/rap
közösségnek. Az elmúlt 7 évben népszerűsége egyre nőtt és ma már mindenhol
teltházas csarnokokban és fesztiválokon várják fellépéseit a rajongók. Sokoldalú
alkotói vénával rendelkezik. Egyszemélyben producere, dalszövegírója és rendezője
dalainak és klipjeinek. Szókimondó, kritikus dalszövegei saját érzelemvilágát és
életstílusát tükrözik, ettől válik hitelessé hallgatói számára. Egyedi látásmódját
a világról, saját tervezésű logóval ellátott ruháival is kifejezi, melyek hamarosan
webshopon is elérhetőek lesznek a rajongók számára. Provokatív személyisége és
eddig elért sikerei a hazai zenei élet kiemelkedő előadójává tették.
21.00 – 21.40
IRIGY HÓNALJMIRIGY
FELLÉPÉS
22.00 – 24.00
UTCABÁL DJ CK MÉDIA

FOLYAMATOS DÉLUTÁNI
PROGRAMOK:
16.00 – 20.00 PRÓBÁLD KI A SZAFARI
JÁTÉKPARK JÁTÉKAIT (urálóvár, óriás
csúszda, fa körhinta)

„Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alap: a vidéki térségekbe beruházó
Európa”.

A MIKEPÉRCSI NYÁR 2019
MŰSORVEZETŐJE:
Molnár Gina – Best Fm, A zene rádiója

Látogató tudomásul veszi, hogy a Mikepércs Község Önkormányzata (Szervező)
ingyenes rendezvényein kép-és hangfelvétel készül az eseményről, melyen Látogató is
szerepelhet, melyet Szervező további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhat, közzétehet.
Szervező a műsorváltozás jogát fenntartja.
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NAPSUGÁR BÖLCSŐDE

AZ ŐZIKE CSOPORTBÓL BÚCSÚZÓ GYERMEKEK NÉVSORA:
Bagi Boglárka
Bodnár Alíz
Dobrán Zoé
Fekete Botond
Hódos Kamilla Nóra

Kapitány Tamás
Majoros Blanka
Németi Lili
Simon Mátyás
Varga Nándor

Kisgyermeknevelők:
Nagy Anita,
Tóth Sándorné                              
Temesvári Alexandra

A KISVAKOND CSOPORTBÓL BÚCSÚZÓ GYERMEKEK NÉVSORA:
Gál Nimród Balázs
Kiss Botond
Kiss Luca Franciska
Kovács Enikő
Kovács Marcell

Mészáros Marcell
Nagy Dóra
Rónai Lili
Rőth Marcell
Varga Eszter Luca

Kisgyermeknevelők:
Deczki Katalin,
Rázsóné Vida Anita

A SÜNI CSOPORTBÓL BÚCSÚZÓ GYERMEKEK NÉVSORA:
Balogh Tivadar Csaba
Diószegi Bendegúz
Domonkos Áron
Jámbor Balázs
Kasza Lilien
Kiss Noémi

Küzmös Patrik
Lászlófalvi Zsófia
Sápi Bence
Simon Barnabás
Szabó Botond
Szabó Zalán

Kisgyermeknevelők:
Antal Beatrix,
Szabóné Pallás Ildikó
Bölcsődei dajka:
Dobránné
Szalai Renáta Réka

„Bölcsődésből, óvodás lesz,
Óvodásból, iskolás.
Akármilyen nagy a világ,
Ez mindenütt így szokás.
Ne görbüljön szája senkinek sírásra,
Búcsúzzunk vidáman,
Viszontlátásra!
Újból eltelt egy év és elérkezett a búcsúzás ideje. A kis óvodásaink kinőtték a bölcsődés közösséget, ahol
meleg, barátságos, szeretetteljes légkörben teltek mindennapjaik. Sokak közülük még szinte csecsemőként,
tipegőként kerültek a bölcsődébe. Voltak, akik kicsit megszeppenve, félénken, sírva lépték át a bölcsőde
kapuját, mostanra már bátran, óvoda érettként indulnak tovább.
32 gyermekünk búcsúzott a bölcsődétől, kisgyermeknevelőktől, akik szeretetükkel, türelemmel, kedvességükkel tették a gyermekek mindennapjait otthonossá, emlékezetessé.
Kívánunk a búcsúzó gyermekeknek az óvodában kifogyhatatlan élményt, és reméljük örömmel gondolnak
vissza a bölcsődében eltöltött időre!
Dudás Gyöngyike
intézményvezető
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KIRÁNDULÁS ÉS APÁK-NAPJA AZ ÓVODÁBAN
Ebben az évben is igyekeztünk minél változatosabb programokkal színesíteni az óvoda életét, a nevelési
év lezárásaként pedig a hagyományokhoz hűen Apák-napját rendeztünk, valamint lehetőségünk nyílt egy
közös kirándulásra is.
Június 4-én Trianoni megemlékezést tartottunk, ahol a nagycsoportosok műsora után különböző mozgásos
játékokon, valamint kézműves, kreatív foglalkozásokon vettek részt a gyerekek.
Az összetartozás jegyében folytatódott a hét, egy nagy közös buszos kirándulással a Debreceni Állat és
Növénykertbe, ahol a kiscsoportosok szabadon, a középső- és nagycsoportosok pedig Zoo-pedagógus vezetésével bővítették ismereteiket az állatokról és az állatkerti életről.
A hét zárásaként a várva várt Apák-napja következett, melyen a gyerekek egy
kis ajándékkal és verssel kedveskedtek
az apukáknak, nagypapáknak. Ezt
követően az udvaron apa-fia/lánya
tornával melegíthettek be a résztvevők,
de lehetőség nyílt még apa-fia/lánya
foci meccsre is Gombos Imre edző
irányításával. Volt zöldség- és gyümölcspucoló verseny, családrajz készítés, valamint sorversenyek, ügyességi
játékok és fotó-sarok is. Minden családnak köszönjük az aktív részvételt!
2019. június 11-21-ig úszótanfolyamon
vehettek részt a középső és nagycsoportos érdeklődő gyerekek. Nádházy Sanyi bácsi irányítása alatt ismerkedtek a gyerekek az úszás alapjaival.
Szeptembertől ismét színes programokkal készülünk a gyerekeknek és a családoknak. Kellemes nyári
szünetet kívánnak a Csodavár Óvoda dolgozói!
Guruczi Viktória
óvodapedagógus
Kedves Szülők!
A leendő kiscsoportosok szülői értekezleteinek időpontjai:
A Tisza István u. 14. szám alatti óvodarészen:
2019. augusztus 27-én (kedd) 17:00 Nyuszi csoport
2019. augusztus 28-án (szerda) 17:00 Süni csoport

Óvodások ballagása Méhecske csoport youtube videó
qr kódja

A Petőfi u. 34. szám alatti óvodarészen:
2019. augusztus 29-én (csütörtök) 17:00 Méhecske csoport
Nevelésmentes nap:
2019. augusztus 28-án és 29-én az óvoda zárva tart.
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PROGRAMOK:
Tanévnyitó: szeptember 02., első tanítási órában
Tankönyvosztás: szeptember 02., 8.00 és 17.00 között az osztályfőnököknél
Gólyadélelőtt a leendő 1. és 5. évfolyamos tanulóknak: augusztus 27., 9.00-11.00
(az 1. és 5. évfolyamos tanulóknak a tankönyvek átvételére is lehetősége lesz ezen a napon)

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
A Magyar Országgyűlés 2010-ben a Trianoni
Békeszerződés évfordulójára emlékezve a
magyarság történetének e dátumát a Nemzeti
Összetartozás Napjává nyilvánította. E napon országszerte megemlékezések történtek
a 99 évvel ezelőtt, 1920. június 04-én megkötött trianoni békeszerződésre. Intézményünk vetélkedő keretében emlékezett meg
a Nemzeti Összetartozás Napjáról. A rendezvény fényét az Erdélyből érkezett vendégek
emelték – Nagygalambfalváról: Gyerkó Levente polgármester, Bálint Hajnal az általános
iskola igazgatója, Székely Sándor az általános
iskola pedagógusa, Kisgalambfalváról: Rátoni
Botond református lelkész – akik a zsűri feladatát látták el. A győztes a 8.a osztály csapata
lett.

ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOSOK
Végzős tanulóink számára nem
csak a bizonyítvány átvételével
zárult a tanév. A nyolc itt eltöltött
év megkoronázása volt az a
megható ballagási ünnepség június
15-én, amire már izgatottan készültek a gyerekek. Nem volt könnyű
könnyek nélkül utoljára hallani
a csengőt, utoljára végigmenni a
sok gyönyörű virággal díszített
folyosón és búcsút venni a szeretett
tanároktól, diáktársaktól. Bizony
sokak szemében ott ült egy könnycsepp, mikor arra gondoltak, hogy
kilépnek ennek az épületnek a falai
közül és már nem fogja őket körülvenni szeretett általános iskolájuk
gondoskodása, féltő szeretete. A
búcsú percei voltak ezek, de büszkeségre is volt jócskán okuk végzős diákjainknak és szüleiknek.
Fejérné Juhász Mónika intézményvezető
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8.A
OSZTÁLYFŐNÖK: KOVÁCS JUDIT
ELBALLAGOTT DIÁKOK:
Ács Dávid
Ásztai Annamária
Bánik Luca
Báthori Csenge
Bőhm Adrián István
Csete Levente
Diós Eszter
Deczki Róbert
Dorogi Veronika Lizett
Győrösi Zsüliett

Jenei Dóra
Katona Gréta
Kovács Anna Viktória
Kovács Dorottya
Nyulászi Ernő
Nyulászi Márk
Pázmándi Ádám
Rózsa Erik Benjámin
Szabó Laura
Szakál Hunor

Szikszai Anikó
Szűcs Kitti
Tóth Boglárka
Török Milán
Varga Lionel Tamás

A JUTALMAZOTT DIÁKOK:
Hunyadi-díj, nyolc évig kitűnő tanulmányi eredményéért és számos tanulmányi versenyen az iskola hírnevének
öregbítéséért: Diós Eszter
Oklevél kitűnő tanulmányi eredményért: Tóth Boglárka
Oklevél kiemelkedő tanulmányi eredményért: Kovács Anna, Szűcs Kitti
Oklevél jó tanulmányi eredményért: Jenei Dóra, Kovács Dorottya, Nyulászi Ernő
Oklevél példamutató szorgalomért: Szabó Laura
Oklevél kiemelkedő közösségi munkáért: Báthori Csenge, Katona Gréta
Oklevél Junior nyelvvizsgáért: Csete Levente, Kovács Dorottya, Szűcs Kitti, Tóth Boglárka
Oklevél középfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsgáért: Bánik Luca
Oklevél néptánc tanszakon kiemelkedő teljesítményért: Diós Eszter, Jenei Dóra
Tímár Zoltán polgármester úr átadta az önkormányzat által megítélt Pro Magister- és Szakács Andor díjakat. Gratulálunk az elért eredményekhez és sikerekhez!
A díjazottak:
Mikepércs Község Önkormányzata által adományozott Pro Magister díjban részesült: Kimás Istvánné, Kovács
Judit, Kovácsné Bíró Annamária, Somogyi Tiborné
Mikepércs Község Önkormányzata által adományozott Szakács Andor díjban részesült: Bánik Luca, Diós Eszter,
Kelemen Zsófia, Szűcs Kitti

Fotó: Szőlősi Zsombor
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Ballagás a mikepércsi általános iskolában 2019 képgaléria qr kódja

Ballagás és évzáró
a mikepércsi általános iskolában youtube videó qr kódja
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Évzáró a mikepércsi általános iskolában 2019 képgaléria qr kódja
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ÉV VÉGI VIZSGAMŰSOR A NÉPTÁNC TANSZAKON
2019. június 11-én rendeztük meg a mikepércsi Művészeti Iskola néptánc tanszakának év végi vizsgaműsorát.
A rendezvényen fellépett a tanszak 53 tanulója mellett a debreceni Főnix Néptáncegyüttes Vadrózsák csoportja,
valamint a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanulói. Ennek apropóját az adta, hogy a
Vadrózsák csoportnak immár 8 olyan tagja van, aki Mikepércsen kezdte táncos pályafutását. A medgyessys tanulók
pedig az V. Béres András Szólótáncversenyen voltak a mikepércsi táncosok kísérői. A műsorban a legkisebbek csoportja, a Csengettyű csoport sárközi játékokat és cinegést adott elő, a Csillagocskák csoport 3-4. osztályosai pedig
rábaközi verbunkot és dust táncoltak. A felső tagozatosokból álló Csillagfürt csoport a mikepércsi csárdás mellett
nádudvari táncokkal szerepelt. Az előadást két erdélyi tánccal színesítette a Vadrózsák csoport Ördöngösfüzesről
és Magyarózdról. Újra színpadra léptek a márciusban megrendezett V. Béres András Szólótáncverseny díjazottjai,
valamint a tavaly végzett nyolcadikosaink is. A mikepércsi néptáncosok felkészítője Török Gergely, a debrecenieké
pedig Törökné Vajda Judit és Török Gergely. Ezen a műsoron búcsúztattuk el három végzős tanulónkat: Báthori
Csengét, Diós Esztert és Jenei Dórát.
Művészeti Iskola
Török Gergely
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„HA TÁNCOLSZ, ÉLSZ... HA ÉLSZ, TÁNCOLSZ.”

TÜKÖR

A Mikepércs Őszidő Egyesületünk meghívást kapott Kabára a 2019. június 29-én megrendezett „Ha táncolsz, élsz... ha élsz, táncolsz” Országos Tánctalálkozóra. Nagy lelkesedéssel készültünk, gyakoroltuk a
Galiné Katika által összeállított Hajdúsági tánclépéseket. Ez volt a táncunk főpróbája, ugyanis rá egy hétre
július 6-án Gyulán megrendezett XI. Országos Szenior Táncfesztiválon mérettettük meg magunkat, ahol
Ezüst minősítést nyertünk. A versenyen 46 csapat vett részt az ország különböző tájairól. Nagyon menő az
örömtánc, de mi maradunk a szép magyar csárdásnál, életben tartjuk a hagyományt!
Itt szeretném megköszönni Polgármester úr és a Képviselő-testület anyagi támogatását, és kérek mindenkit,
aki szeret táncolni, hogy jöjjön közénk, és még nyugdíjasnak sem kell lenni!
Tahóczki Sándorné
klubvezető

TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY

dr. Kenéz Gáspár háziorvos
az alábbi időpontban
szabadságon lesz:

2019.08.01 - 2019.08.31.

helyettesítő orvos: dr. Balogh Béla

dr. Kurucz Krisztina gyermekorvos
az alábbi időpontokban
szabadságon lesz:

2019.08.12 - 2019.08.16.

helyettesítő orvos: dr. Kassai Gabriella
(rendelés helyszíne: Mikepércs, Óvoda u. 4.)

2019.08.21 - 2019.08.26.

helyettesítő orvos: dr. Molnár Gábor
(rendelés helyszíne: Mikepércs, Szabadság u. 1.)

2019.08.30.

helyettesítő orvos: dr. Molnár Gábor
(rendelés helyszíne: Mikepércs, Szabadság u. 1.)
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A Bazsarózsa népdalkör az év első felében szorgalmas munkájával újabb sikereket könyvelhet el.
Balmazújvárosban és Pocsajban a szakmai zsűri előtt bizonyítottuk, hogy Mikepércsen egy kiváló népzenei
csoport élteti a népzenei hagyományokat. Májusban Geszteréden egy kedves meghívásnak tettünk eleget,
ugyanis az Aranyszablya Társaság rendezvényét színesítettük autentikus népzenei műsorunkkal. Reményteli
barátság kezdetét éreztük, mert következő rendezvényükre is várják a népdalkört.
Június 1-én Egerben a ,,Ködellik a Mátra...” Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citera-zenekari
Fesztivál felemelő programsorozatának részesei lehettünk, ahol nagy örömünkre műsorunkkal a zsűritől kiérdemeltük a Fesztivál Nívódíját. Alföldi szerelmes dalaink, majd a gyimesi csokor egyaránt elnyerte a zsűri
és a közönség tetszését. Ezúton is köszönjük az Önkormányzat támogatását terveink megvalósításában!
Szeretettel várjuk sorainkba újabb dalos kedvű, gyönyörű népdalkincsünket éltetni kívánó társak jelentkezését
Mikepércsen, a Petőfi utca 67. szám alatti próbatermünkbe csütörtökön és szombaton!
Vatainé Facsar Veronika
csoportvezető
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Petőfi u. 67. (a Posta mellett). Tel.: 06-52/803-188,
E-mail: iksztmikepercs@gmail.com
Nyitva: hétfő-péntek: 8.00-16.00

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

KLUBFOGLALKOZÁSOK

NYUGDÍJAS KLUB

hétfőnként
9.00-11.00 óráig

HÍMZŐKÖR
szerdánként
14.00-16.00 óráig

BAZSARÓZSA
NÉPDALKÖR
csütörtökönként
17.00 órától

FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRA
minden pénteken
9.00-12.00 óráig.
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