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Látogasson ki a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség LEADER HACS által támogatott rendezvényekre. 
 

2012. július hónapban 
 

 

A 2012. június 29. - július 1. között rendezik meg XVII. Dósai 

Napokat Jászdózsán 

 

A rendezvény szervezője – Jászdózsa Község Önkormányzata –tartalmas 

kikapcsolódási és kulturális programokat biztosít a település lakói és 

elszármazottai számára. 
 

A rendezvény célcsoportja kortól és nemtől független. 

A kilátogatók a IV. népi ételek főzőversenyére, a „Dósai Lakodalmas” 

megrendezésére, látványpékségre, népi játékok játszóháza és helyi, 

valamint környékbeli jászsági kézművesek termékbemutatóra, 

szórakoztató műsorokra, valamint utcabálra számíthat. 

 

A meghívó megtekinthető>>> 
 

 

  

A 2012. július 2-6 között rendezik meg Jásziványon A fiatalok hasznos szabadidő eltöltése rendezvényt 

 

A rendezvény szervezője – Jásziványért Közhasznú Egyesület –folyamatosan, idén 6. alkalommal rendezi meg a 

település falunapját. Az ifjú korosztálynak szánják a hetet, ahol játszva sajátíthatják el hagyományokon alapuló 

szakmai alapokat, ismerkedhetnek más fiatalokkal, hiszen más településről is várják az érdeklődőket. 
 

A kilátogatók kézműves programokkal, és a szabadtéri népi játékokkal ismerkedhetnek meg. Ezt színesítik 

vetítéssel, tánccal, zenével, sokszor vetélkedővel, versenyekkel, gasztronómiai tevékenységekkel.  
 

A meghívó megtekinthető >>> 

 
 

 

http://www.jkhk.hu/index.php?id=97&dok=palyazat/projektek/cikk20.db
http://www.jkhk.hu/index.php?id=97&dok=palyazat/projektek/cikk29.db
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A 2012. július 6-8. között rendezik meg a Jászfelsőszentgyörgyön a XVIII. 

Jász Világtalálkozót 

  

A rendezvény szervezője – Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat– a 

magyar történelem, ebben kiemelten a jász hagyományok, gasztronómia, 

mesterségek iránt érdeklődők önkéntes közössége. A hagyományok megőrzése, 

elsajátítása és felelevenítésében vállal fontos szerepet.  

 

A kilátogatók helyi képzőművészek kiállítására, helyi termékek, hagyományos 

mesterségek, tradícionális tevékenységek bemutatására, Jász települések 

ünnepélyes felvonulására, Jász Kapitányavatásra, zenés produkciókra 

számíthatnak. 

 

A meghívó megtekinthető >>> 

 

 

 

 

 

 

A 2012. július 09-13. között rendezi meg Jászapáti Város a 35 éven át a tánccal 

a táncért Jászapátin rendezvényét 

 

A rendezvény szervezője – Jásztánc Alapítvány – 1995-ös megalakulása óta fontos 

feladatának tartja a magyar szokások, táncok összegyűjtését és mindezek 

megismertetését, átadását, a gyerekek, a fiatalok és az érdeklődő felnőttek számára; 

és mindemellett szoros kapcsolatot ápol a helyi és kistérségi amatőr alkotókkal. 

 

  

A látogatók az 5 napos rendezvény alatt megismerkedhetnek a hagyományos 

táncokkal, a jászsági motívumokkal, betekinthetnek a körtáncok világába, 

csuhémunka, nemezelés, bőrmunka rejtelmeibe.  

 

A meghívó megtekinthető >>> 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jkhk.hu/index.php?id=97&dok=palyazat/projektek/cikk19.db
http://jkhk.hu/index.php?id=97&dok=palyazat/projektek/cikk30.db
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A 2012. július 13-15. között rendezik meg a Nemzetközi cimbalom 

fesztivált Jászapátin. 

 

A rendezvény szervezője – Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány – 2000-ben 

rendezte meg az első Cimbalmos Fesztivált, ahová a világ minden tájáról 

érkeztek cimbalmosok. A rendezvény során a város híres szülöttjére való 

emlékezés, tanítványainak, cimbalmosoknak és a cimbalom zene kedvelőinek 

találkozása, bemutatása.  

A rendezvényen mesterkurzust tart Gerecsérné Szeverényi Ilona Liszt-díjas 

cimbalomművész, a Zeneakadémia művésztanára. A kurzus témái a kortárs 

zene és improvizáció, a jelenkor zenepedagógiai problémák: jel, jelenség, 

megjelenítés. A Rácz Aladári-szellemiség hatása, továbbélése a mai magyar és 

nemzetközi zenei életben, cimbalomművészetben, zenepedagógiában itthon és 

külföldön, különös tekintettel a közvetlen tanítványok, Gerencsér Ferenc és 

Szalai József cimbalomművészek munkásságára. 

 

A meghívó megtekinthető >>> 
 

  

 

A 2012. július 14-15. között rendezik meg Jászárokszálláson az Árokszállási Nyár rendezvénysorozat és a 

hozzá kapcsolódó Birkafőző verseny rendezvényét.  
 

A rendezvény szervezője – Jászárokszállás Város Önkormányzata – minden évben megszervezi a rendezvényt, 

amely a nyár legnagyobb eseménye. A rendezvény alkalmával a hagyományőrzés és a hagyományok ápolása 

kapja a legnagyobb szerepet. 
 

 
 

A rendezvény alkalmával változatos programok várják az érdeklődőket. A kétnapos esemény ideje alatt a helyi 

általános iskolában kiállítás várja az érdeklődőket. A főtéren kerül megrendezésre a birkafőző verseny, ahol 

egymás mellett felsorakoztatva fő bográcsokban a Jászság jellegzetes étele.  

 

A meghívó megtekinthető >>> 
 

http://www.jkhk.hu/index.php?id=97&dok=palyazat/projektek/cikk31.db
http://www.jkhk.hu/index.php?id=97&dok=palyazat/projektek/cikk24.db
http://www.jkhk.hu/index.php?id=97&dok=palyazat/projektek/cikk24.db

