
Emlékezető

JakabszálIási falunapok, 2011.06.11-12.

Jakabszállás községben több évtizedes hagyományafalunap megrendezése, valamint 2007
óta az önkormányzat a civil szervezetekkel, illetve a helyi vállalkozókkal összefogva
megrendezi a lovas fogathajtó bajnokságot.
Idén, június 11-12-ére két napos falunapot szerveztünk.

A rendezvénysorozat helyszínei, időpontjai:

• 2011. június 11. szombat 10:00 - 12:00, Jakabszállási Általános Iskola tomaterme
(Jakabszállás, Kun u. 2.); "Megnyitó és Gazdafórum"

• 2011. június 11. szombat 12:00 - 18:00, Központi közpark "Zenés-táncos
műsorok"

• 2011. június 12. vasárnap 08:00 - 18:40, Jakabszállási Lovaspálya, "Fogathajtó
verseny"

• 2011. június 12. vasárnap 10:00 - 16:00, Aero Hotel Étterem Sportcentrum
(Jakabszállás, II. körzet 12/a) "Fotókiállítás"

A rendezvénysorozat célcsoportjainak megjelölése:

• a "gazdafórum" célcsoport ja: mezőgazdasággal foglalkozók;
• "zenés-táncos műsorok" célcsoport ja: Jakabszállás és a környező települések teljes

lakossága, a kisgyermekektől a nyugdíjasokig;
• "fogathajtó verseny" célcsoport ja: a lovas sportok kedvelői, Jakabszállás és a

környező települések teljes lakossága, a kisgyermekektől a nyugdíjasokig;
• "fotókiállítás" célcsoport ja: a művészeteket és természetet kedvelő közönség.

A két napos falunap programjainak bemutatása:

1. nap

A falunapot 2011.06.11-én 10:00 órakor a Jakabszállás - Fülöpjakab Általános Művelődési
Központ Jakabszállási Általános Iskolájának tornatermében Jakabszállás Község
Önkormányzat polgármestere, Szabó Mihály nyitotta meg.
A programsorozat megnyitását követően kezdetét vette a gazdafórum. Településünkön sokan
foglalkoznak mezőgazdasággal, ezért a falunapi programok között elsőként szakmai fórumot
tartottunk. A gazdafórum keretében Balogh József országgyűlési képviselő tájékoztatta az
érdeklődőket a pályázati lehetőségekről, a várható tanyafelújításokról. Dr. Csatári Bálint a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke kutatásairól, a magyar falukat, tanyákat érintő
programötleteiről, Nemes Mátyás bio gazda pedig a bio gazdálkodásról tartott előadást. A
színvonalas előadásokat követően a gazdálkodók kérdéseket tettek fel, melyekre meghívott
előadóinktól kaptak válaszokat.
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12:00 órától a programok a Központi Közparkban folytatódtak tovább.

A következő előadók léptek fel: Jakabszállási Népdalkör; Solti Ifjúsági Fúvószenekar; Izsáki
Mazsorett csoport; Bócsai Citerazenekar; Defekt-duó; Golddance Tánccsoport; Két paraszt;
CAIRO popzenekar.
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Solti Ifjúsági Fúvószenekar Izsáki Mazsorett Csoport

Bócsai Citerazenekar Golddance Tánccsoport

CAIRO popzenekar

12:00-tőI18:00 óráig légvár állt a gyerekek rendelkezésére, melyet nagy örömmel használtak.
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2011.06.12-én 08:00 órától érkeztek a fogatok a Jakabszállási Lovaspályára. 08:30-tól a
Hajósi Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület műsora színesítette a fogathajtó
bajnokságot, 1 órán keresztül.
9:00 órától elkezdődött a pályabemutató és a technikai értekezlet, 9:30-tól pedig az
akadályhajtás 1. fordulója.
Akadályhajtásra junior pónifogat SZLV, pom kettesfogat SZLV, egyesfogat SZLV ,
kettesfogat SZLV, valamint kettesfogat C kategóriákban került sor.
13:00 órától az ebédszünetet követően a lovasnap az akadályhajtás II. fordulójával
folytatódott.
A versenyek befejeztével a fogatok -a nézők nagy örömére - együttesen felvonultak, majd
kezdetét vette az ünnepélyes eredményhirdetés, ahol a versenyen résztvevőket,
közreműködőket ajándéktárgyakkal jutalmaztuk.

----------------------------

fogatok az eredményhirdetésen

12:00 - 18:00 óra között a kisgyermekek számára ezen a napon is biztosított volt az ugráló
vár ingyenes használata.
10:00 - 16:00 óra között a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület kézműves bemutatót
tartott a következő mesterségekben: kosárfonás, fazekasság (agyagozás), szövés,
gyöngyfűzés, bútorfestés, fafaragás.

ugráló vár kézműves bemutató

10:00 - 16:00 óra között pedig a kedves érdeklődők megtekinthették Dr. Czabán László
fogorvos fotókiállítását.
A Jakabszállási Lovaspályán egész nap készenlétben állt a mozgóőrség, az esetleges
balesetekre felkészülve. Szerencsére a készenléten kívül munkájukra nem volt szükség.
A falunapokat a tombolasorsolást követően Maksa Zoltán humorista műsora zárta.
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A rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatása:

A falunapi rendezvények elsődleges célja a közösség összetartozásának erősítése, valamint
szórakozási lehetőségek teremtése Jakabszállás, és a környező települések lakói számára.
Idén a két napos programsorozatot szakmai előadásokkal nyitottuk meg, ahol a
mezőgazdasággal foglalkozók fontos információkhoz juthattak, és kérdéseiket, kéréseiket a
jogalkotásban résztvevő országgyűlési képviselőnek is feltehették. Községünkben régóta
igény, hogy a lakosok a politikusokkal közvetlenül találkozhassanak, és személyesen
mondhassák el problémáikat, észrevételeiket, megoldási javaslataikat.
A gazdafórumot követően a Központi Közparkban a helyi, és a környező települések fellépői,
illetve országosan ismert humoristák, zenészek szórakoztatták a közönséget az
óvodáskorúaktól a nyugdíjasokig. A kicsik élvezték az ugráló várat, az idősebbek pedig a
zenés-táncos, humoros műsorokat.
A fogathajtó versenyek színvonalas megszervezésével célunk a lovas sporttevékenység
népszerűsítése, lakossággal történő megszerettetése, a települési falusi turizmus fellendítése; a
térségi együttműködés és összetartozás erősítése. A versenyre érkeztek fogatok Fülöpházáról,
Kiskunfélegyházáról, Sárbogárdról, Izsákról, de még Szlovákiából is.
A kézműves bemutató is nagy sikert aratott, gyerekek és felnőttek egyaránt érdeklődéssei
figyelték a fazekas népi iparművész, a gyöngyfűző, a fafaragó és a többi népművész
munkálkodását, akik kérésre lehetőséget biztosítottak a bátrabb érdeklődőknek a mesterségek
kipróbálására is. Ezeknek a tevékenységeknek a bemutatása a hagyományok megőrzését
szintén elősegíti.
A két nap rendezvényein több száz ember vett részt, összességében tehát elmondhatjuk, hogy
programjaink e1érték céljukat, és eredményesek voltak.

Jakabszállás, 2011. június 24.
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