
 

 

13. Magyar Zsonglőrtalálkozó – Puszta Convention 

Zsonglőrök tűzzel, vízen, levegőben! 

Európa számos országából és Magyarország különböző pontjairól érkeznek zsonglőrök, akrobaták 

Balmazújvárosba a 13. Magyar Zsonglőrtalálkozóra! A 2015. június 11-14. között megrendezésre kerülő 

esemény változatos programokat kínál zsonglőröknek és zsonglőrködni vágyóknak, legyen szó 

amatőrökről vagy profikról; gyerekekről, fiatalokról, vagy felnőttekről. 

A 4 napos Találkozó a város izgalmas színfoltja lesz, hiszen mind a nézők, mind az aktív résztvevők 

számára kikapcsolódást ígér több helyszínen zajló programjaival. Színpadi bemutatók, képzések, közös 

játékok, este pedig tűzzsonglőrködés várja a látogatókat, az éjjel-nappal nyitva tartó 

gyakorlótermekben pedig bárki bővítheti tudását!  

Csütörtökön este Fürdőparty-val nyit a program a Kamilla Termál- és Gyógyfürdőben, ahol az éjszakai 

fürdőzéshez dj keveri a zenét és tűzforgatók látványa fűszerezi az estét. Pénteken délután felpezseg a 

város: a ’Hello, Balmazújváros!’ program lehetőség a városlakóknak, hogy elsajátítsák a dobálás, 

pörgetés, forgatás alapjait, majd megtekintsék az ifjú tehetségek színpadi bemutatóját. Este az Ocho 

Macho koncertjét élvezhetjük a Kőnig Rendezvényközpontban, ezt követően pedig az est fénypontját 

jelentő Tűzszínházi Gálára kerül sor.  

A Zsonglőrtalálkozó csúcspontja szombaton a hazai és nemzetközi művészeket felsorakoztató Gála 

műsor a Veres Péter Művelődési Ház színháztermében.  

A szabadtéri programok ingyenesen látogathatóak, a Fürdőparty-ra, az Ocho Macho koncertre, 

valamint a Gála műsorra külön belépőjegy váltható a helyi Tourinformban, színházban és az Ifiházban.  

 

A rendezvény honlapja: http://hjc15.zsonglor.hu  

 

A rendezvény szervezője a Magyar Zsonglőr Egyesület és Balmazújváros Önkormányzata. 

 

A Magyar Zsonglőr Egyesület 15 éve működik azzal a céllal, hogy a cirkusz és a zsonglőrködés új formáit 

honosítsa meg Magyarországon. Tagjai amatőr és hivatásos zsonglőrök, akrobaták, bűvészek, 

tűztáncosok, a tradicionális és az új cirkusz képviselői, a zsonglőrködést sportként, illetve művészetként 

felfogók, gyakorlók és oktatók. Országos szervezet, amely nemzetközi szinten is elismert és kiterjedt 

kapcsolatokkal rendelkezik, számos európai hálózat tagja és több hálózat alapítója, vezetője. 

Tevékenysége három kiemelt területen jelentkezik: művészet - oktatás – szociális szektor. 

 

 

 

 

http://hjc15.zsonglor.hu/


Művészeti szempontból segíti a cirkusz szabadabb értelmezésének, az ’új cirkuszi’ formák terjedését, 

hazai megismertetését. Oktatási tevékenységének meghatározó alapköve az az éves szinten több mint 

50 megpályázható ösztöndíj, amely támogatja a tagok európai képzéseken való részvételét és ezáltal 

meghatározó fejlődési lehetőséget nyújt. Az Egyesület az országon belül rendezvényeket szervez és 

eseményeken képviselteti magát, hogy a cirkusz iránt érdeklődők kipróbálhassák a zsonglőrködés 

alapjait. A szociális cirkuszi munkacsoport tagjai a cirkuszt, mint terápiás, fejlesztő eszközt használják 

hátrányos helyzetű és fogyatékos csoportoknál. A cirkusz csodájának megélése mellett a cirkuszi 

készségek gyakorlása pozitív eredményeket hoz a testi–lelki jólét szempontjából, fejleszti a 

készségeket.   

Az Egyesület honlapja: http://www.zsonglor.hu , Elérhetőség: info@zsonglor.hu  

Facebook: A cirkusz mindenkié (a szociális cirkuszi munka bemutatására)  

Youtube: a Magyar Zsonglőr Egyesület csatornáján található több tucat film 

 

 

 

Sajtókapcsolat: Gallyas Veronika 20/5565762 vagy Bosznay Réka 30/7039729 
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