
Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! 

De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! 
A Prima Primissima díj történetének eddigi 11 éve alatt megbecsült helyet vívott ki magának a 

társadalmi-kulturális életben, napjainkra már a jelöltté válás is elismerésnek számít.  

A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma idén 30 PRIMÁT választott összesen 10 kategóriában, a 

tavalyhoz képest dupla számú, 883 jelölt közül. 

 

A Jászság Népi Együttes már PRIMA-díjas Magyar népművészet és közművelődés kategóriában! 

 
 

De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! 

Hogyan? 

1. A szakmai zsűri által 

A szakmai zsűri és a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma díjazza azokat a kiválóságokat, akik valódi 

példaképek lehetnek mindenki számára. Az összesen harminc jelölt közül az alapítvány kuratóriumának 

tagjai és a VOSZ (Vállalkozók Országos Szövetsége) kibővített elnöksége titkos szavazással választják ki az 

egyes kategóriák Primissima-díjasát. 

 

2. A közönség által 

A Közönségdíjast - az összes Prima közül egyet - szeptember 30. és december 4. között SMS-szavazatok 

útján választja ki a nagyközönség. A szavazók által legtöbb voksot kapott jelölt, Közönség Prima 

Primissima-díjasként 15 millió forinttal járó KÖZÖNSÉGDÍJBAN részesül.  

 

A Jászság Népi Együttes SZÁMÍT a szavazatokra! 

 

SZÁMÍTUNK a 

szavazatokra! 

+36 70/ 70 77 000             

A JNE kódja: 27 
 

 

 



TUDNIVALÓK a 2014. évi Prima Primissima közönségdíj szavazásról: 

Szavazni SMS-ben, a díjazni kívánt jelölt kódjának elküldésével lehet. Az SMS szavazat alapdíjas.  

Egy telefonszámról BÁRMENNYI szavazat leadható, de ugyanarról a telefonszámról óránként 1 szavazat küldhető.  

Kérjük, hogy az SMS szövegében kizárólag a kiválasztott kódszám szerepeljen. 

A szavazás időtartama: 2014. szeptember 30. – december 4. csütörtök 8 óráig 

*************************************************************************************** 

Szavazzon és NYERJEN! 
Minden szavazó részt vesz azon a nyereménysorsoláson,  

amelynek díja egy magyar gyártmányú  

Mercedes-Benz B osztály személygépkocsi  

a Pappas Autó Magyarország Kft. és a Mercedes-Benz Hungária 

Kft. jóvoltából.  

A sorsolásra közjegyző jelenlétében a Prima Primissima Díjátadó Gálát 

megelőzően december 4-én kerül sor. 

*********************************************************************************************** 

Az SMS szavazatokat az alábbi telefonszámra várják: 

+36 70/ 70 77 000            A JNE kódja: 27 

*********************************************************************************************** 

Ha tudni akarja jó helyre kerül-e a Közönségdíj… 
 

A JÁSZSÁG NÉPI EGYÜTTES 1971-ben alakult 

Jászberényben és mára a magyar néptánc egyik 

legkiválóbb képviselője, évtizedek óta meghatározó 

szereplője a magyar néptáncművészetnek.  

 

Az együttes célja a magyar paraszti tánc és zenei folklór még élő hagyományainak felkutatása, megőrzése, 

feldolgozása, valamint e fontos nemzeti érték lehető leghitelesebben történő megismertetése, mely 

Európában egyedülálló színes, gazdag kulturális értéket jelent. Alkotó műhelyükben számos remek 

koreográfia, műsor készült, készül, amit díjaik, elismeréseik is mutatnak.  

 

Díjak, elismerések a teljesség igénye nélkül:  

Az első igazi sikert 1977-ben érte el az együttes, miután megnyerte az országos televíziós KI MIT TUD 

versenyt. Művészeti munkájuk egyik legnagyobb elismeréseként megkapták az „Örökös Kiváló Együttes” 

címet. A Bartók-díjas Jászság Népi Együttes 2012-ben megnyerte a Fölszállott a páva televíziós vetélkedő 

néptánccsoport kategóriáját, 2013-ban pedig Csokonai Vitéz Mihály közösségi állami kitüntetésben 

részesült.  

 

 

Kutatói és alkotói munkájuk mellett nagy figyelmet fordítanak az utánpótlás 

nevelésre, melyet a kiválóan minősített VIGANÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 

ISKOLA testesít meg.  

 

Az iskola célja, hogy hozzájáruljon a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiségek kialakításához. 

A Jászság Népi Együttes kiváló oktatói segítenek megalapozni a kultúra iránti nyitott magatartást, művészi 

kifejezőképességek kibontakozását, miközben a növendékek megismerkednek a magyar néptánc-kultúra 



hagyományaival, színes világával. Az iskola feladata a még archaikus táncok felelevenítése, megőrzése, 

továbbadása az elkövetkező generációknak.  

 
 

 

„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. 

Nem őrizni kell, mert nem rab. 

Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” Sebő Ferenc 

 

Éljük meg Együtt a hagyományainkat  

a minden év augusztusában közel 60 program, 1000 közreműködőjével  

megrendezésre kerülő jászberényi Csángó Fesztiválon! 

 

A Jászság Népi Együttes szervezi 1981 óta a Nemzetközi Táncház és Zenésztábort, és főrendezője 1991 óta 

a CSÁNGÓ FESZTIVÁL, Kisebbségek Folklór Fesztiváljának Jászberényben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*********************************************************************************************** 

Legyen a Jászság Népi Együttes a 2014. évi Prima Primissima 

KÖZÖNSÉGDÍJASA az ÖN segítségével! 

+36 70/ 70 77 000            A JNE kódja: 27 

*********************************************************************************************** 

Kövessen bennünket a folyamatosan frissülő közösségi oldalunkon! 

www.facebook.com/JaszsagNepiEgyuttesJaszbereny 

http://www.facebook.com/JaszsagNepiEgyuttesJaszbereny

