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A Sziget nem csak a fellépőkre és a zenei felhozatalra, hanem a természetre is odafi gyel

Környezettudatos lesz a buli
BUDAPEST Megyénkből is so-
kan megvették már a jegyü-
ket a Sziget Fesztiválra, amit 
nem is csodálunk.
– Minden idők legerősebb ze-
nei programját sikerült idén 
összehoznunk, elég ha csak 
a Nagyszínpad headliner so-
rát említjük, amelyben olyan 
aktuális világsztárok sora-
koznak, mint Kendrick La-
mar, a Gorillaz, Lana Del Rey, 
a Mumford and Sons, Dua Li-
pa, Kygo vagy az Arctic Mon-
keys – mondta el Kádár Ta-
más, aki tavaly vette át Ge-
rendai Károlytól a fesztivál fő-
szervezői posztját. A progra-
mok mellett azonban a környe-

zetre is fi gyelnek a szervezők.
Bevezetik a Re:pohár –   visz-
szaváltható pohárrendszert, 
aminek a segítségével mint-
egy másfél millió  eldobha-
tó  műanyagpoharat szeretné-
nek kiváltani. Idén is szelek-
tíven gyűjtik a PET-palacko-
kat, az ALU-dobozokat, a kar-
tont és a vendéglátóhelyek 

pultjában képződő üveghulla-
dékot. Az elhasználódott pa-
lackokat és dobozokat három 
Recycling Centerben lehet 
majd ajándékokra cserélni. 
Az idei évben EcoKempinget is 
nyitnak: itt napelemes vízme-
legítéssel, víztakarékos mos-
dóval, közösségi étkező- és 
tartózkodó helyekkel, illetve 

egyéb környezettudatos megol-
dásokkal várják a látogatókat. 
Szintén újdonság lesz 80 vá-
kuumöblítéses WC rendszerbe 
állítása a fesztiválon, mellyel 
85 százalékos vízmegtakarí-
tás érhető el. Tízezer  zsebha-
mutartót is kiosztanak, az ét-
kezőhelyek pedig csak lebom-
ló tányérokat és evőeszközöket 
használhatnak. Továbbra sem 
lehet nejlonzacskót forgalmaz-
ni a Szigeten, illetve a szpon-
zorok számára is fennáll a szó-
rólaposztás tilalma. Aprónak 
tűnő, de fontos lépés, hogy a 
vendéglátóegységekben csak 
kérésre adnak majd szívószá-
lakat. Sz. A. 

Fergeteges 
táncversenyen 
bizonyítottak
Az idén a volt piarista rend-
ház adott otthont a Kender-
ke Református Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Fergeteges 
Szólótáncversenyének. A dí-
jakat a Sokadalomban ve-
hették át az indulók.

Szűr Annamária 
annamaria.szur@mediaworks.hu

TATA Csak elismerően tudott 
nyilatkozni Lukács László, az 
V. Fergeteges Szólótáncverseny 
zsűrielnöke az országos meg-
méretésen induló ifjú tánco-
sokról, akik a minap a volt pia-
rista rendházban adtak számot 
tudásukról, ügyességükről, 
felkészültségükről. A Kender-
ke művészeti iskola által szer-
vezett, és Tata önkormányzata 
által is támogatott verseny cél-
ja a jelentkezők ismereteinek 
elmélyítése a Kárpát-medence 
magyar néptánc kultúrájában, 
továbbá alkalmat teremteni az 

integrált ismeretalkalmazásra 
és a képességek fejlesztésére. 
Éppen ezért a versenyzők imp-
rovizáltak az ítészek előtt, itt 
nem begyakorlott koreográfi ák 
versenyeztek, hanem maguk a 
versenyzők mutathatták meg, 
hogy tették magukévá a tánc-
motívumokat, hogyan tudják 
azt átadni. A rövid szóbeli elő-
adásaikkal nyelvi képességeik 
is fejlődnek, és a kézművesség-

ben, képzőművészetben is bő-
vítik tudásukat, hiszen folko-
risztikából is fel kell készülni-
ük, hogy a választott táncanya-
gukhoz kapcsolódó legfonto-
sabb információkat röviden be 
is tudják mutatni.

Szólóban (csak fiúk) és pá-
rosban (fiú-lány, vagy lány-lány 

összeállításban) versenyeztek 
a résztvevők, akik négy kate-
góriában indulhattak, korosz-
tályuk szerint 10 évestől 19 
éves korig. A kisebbek kötele-
ző táncanyaga a mezőföldi, a 
nagyobbaké a nyírségi volt, de 
szabadon választott táncban is 
megmutathatták tudásukat, 
ahogy a táncházban is. A ver-
senyen a zenei kíséretről Né-
meth Dénes és zenekara gon-
doskodott. A zsűri arany, ezüst 
és bronz elismeréseket, vala-
mint különdíjakat és dicsé-
reteket is átadott. A Kender-
ke színeiben Pacskó Csaba és 
Pocsai Anna arany minősítést 
érdemelt ki a komáromszent-
péteri táncok előadásáért, de 
szintén aranyat érdemelt ki a 
Somogy megyei Horváth Za-
lán Levente is. A Felszállott a 
Pávából megismert dudás a 
Zselic Táncegyüttes hírnevét 
öregbítette szólóban és páros-
ban Nagy Rebekával is.

A képzőművészetre is fi gyelnek
A Sziget Szervezőiroda 5. éve 

hirdeti meg az Art of Freedom 

művészeti pályázatát, amellyel 

kifejezett célja, hogy támogas-

sa a magyar és külföldi tárgy-

alkotó művészek tevékenysé-

gét és teret adjon a fesztivál-

jain az alkotások bemutatásá-

nak. Az idei téma a szeretettel-

jes, félelem nélküli jövő volt.

Horváth Zalán Levente dudaszóval is elkápráztatta a zsűrit, a szervezőket és versenytársait a Kenderke által szervezett megméretésen Fotók: Illés K./Szűr A.

A táncversenynek a volt piarista rendház adott otthont  

A bulizás mellett a környezettudatosság is fontos Fotó: Sziget.hu

Felvételi: ezek 
a szakok 
voltak idén
a kedvencek
TATABÁNYA/ESZTERGOM Az Edu-
tus Főiskolán a megyeszékhe-
lyen induló képzések közül a 
kereskedelem és marketing 
volt a legnépszerűbb az idei fel-
vételin. Az adatok szerint öt-
vennégyen adták be jelentkezé-
süket a nappali alapképzésre. 
Szintén többeket érdekel a leve-
lező gazdálkodási és menedzs-
ment szak, amelyet 39-en jelöl-
tek meg a jelentkezés során. A 
tatai képzési helyre, ugyanerre 
a szakra 11-en pályáznak.

A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Vitéz János Központ-
jába (a volt esztergomi főisko-
lára) óvodapedagógus szak-
ra összesen 75-en jelentkez-
tek, 29-en pedig a tandíj fize-
tését is vállalnák közülük. Né-
met nemzetiségi óvodapedagó-
gus szakra nappalin, államilag 
finanszírozott formában 14-en, 
költségtérítésesre 5-en jelent-
keztek. A szlovák nemzetiségi 
óvodapedagógus szak költség-
térítéses finanszírozási formá-
ban senkit nem érdekelt, álla-
mi támogatással pedig két em-
bert. Ugyanez a tendencia fi-
gyelhető meg a nemzetiségi ta-
nító szakoknál is. Németre álla-
mi finanszírozással 9-en, költ-

ségtérítéses formában ketten je-
lentkeztek, míg szlovákra előb-
bi finanszírozással egyetlen fel-
vételiző, utóbbira pedig senki. 
Tanító szakra 47-en adták be 
a jelentkezésüket államilag fi-
nanszírozott nappali képzésre, 
míg költségtérítésesre heten. 

Az idén összesen 107 ezer 
698-an adták be jelentkezésü-
ket valamilyen szeptemberben 
induló felsőfokú képzésre, kö-
zülük van valaki, aki még 18 
éves sincs, mégis mesterkép-
zésre jelentkezett. Ez azt jelen-
ti, hogy ennyi idősen már van 
egy alap (BSC) diplomája. Öt 19 
éves is elmondhatja egyébként 
ugyanezt magáról, vagyis hogy 
kortársainál legalább egy dip-
lomával már előrébb jár.

Az viszont minden felvételi-
zőre egyformán igaz, hogy jú-
lius 11-ig tudnak adatokat mó-
dosítani, dokumentumokat fel-
tölteni a felvételi online felüle-
tén. Sz. A.

Több arany, ezüst 
és bronz minősítés 
született

Van, aki 18 évesen 
már mesterkép-
zésre jelentkezik

HIRDETÉS

Díjazottak a Sokadalomban
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