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Jack műsorvezető, énekes, táncos, rendezvényszervező. Édesanyja Kuti Rozália, édesapja Awad Abd El
Sabour Abou Gabal, egyiptomi származású. Egy kisebb testvére van, Ahmed Awad Abd El Sabour.
Kezdetek szülői háttér, gyerekkor
Szülei mindketten hallássérültek, Magyarországon ismerkedtek meg egy nemzetközi hallássérült
konferencián. Kisgyerekként hamarabb tanulta meg a jelbeszédet, mint az anyanyelvi beszédet.
Beszélni a magyar nagyszülők tanították meg. Innen szociális érzékenysége. Szegény faluban,
Sárkeresztúron teltek a gyermekévei, majd Székesfehérvárra költöztek. Az általános iskolai
tanulmányokat már itt végezte, rövidebb megszakításokkal, mivel a család többször ingázott Egyiptom
és Magyarország között. Gyerekként elég kreatívan vette az akadályokat ezért sokszor diszkót tartott
és táncot oktatott már az általános iskolában. Édesapja Budapesten dolgozott ezért a család
felköltözött. Bár kettős állampolgár, mindig is Magyarországot tartotta otthonának.
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Karrierindítás
2004-ben Budapestre költözött. A jelbeszéd kapcsán már ebben az évben megszerezte az alapfokú,
majd rögtön ezután a középfokú kommunikációs jelnyelvi oklevelét. A kezdetekben, ruhatisztítóban
és csaposként is dolgozott a Verne étteremben. Az éneklés, és a tánc mindig központi szerepet
játszott az életében, ezért itt hamar felfedezték tehetségét. Eleinte karaoke esteken jelent meg, aztán
versenyen is indult, meg is nyerve azt. Itt kezdett komolyabban foglalkozni a műsorvezetéssel.

Nagyon hamar jött az elismerés ugyanis 2005-ben a Verne étteremben került megrendezésre a Pest
megyei karaoke műsorvezető verseny, ahol első helyezettként végzett. A verseny díja egy hivatásos
műsorvezetői tanfolyam és szakvizsga volt az Országos Szórakoztatózenei Központban, amit kitűnően
el is végzett. Ezt követően már műsorvezetőként, táncosként, énekesként volt jelen a saját
rendezvényein. Rengeteg hírességgel lépett színpadra és szervezett velük különböző programokat.

2005-ben szintén az Országos Szórakoztatózenei Központban sikeres hivatásos Hip-Hop táncos vizsgát
tett, működési engedéllyel, hogy elindíthassa saját tánciskoláját is. Előtte a Zoltán Erika Tánc
Stúdióban táncolt pár évig, de ebben az évben végre elkezdte saját tánciskoláit is. Széleskörű és
kiemelkedő rendezvényeket bonyolított le ettől az évtől, saját tánc tanítványaival és barátaival.

A műsorban már tánc, ének, karaoke, bohócműsor és különböző vetélkedők kaptak szerepet, amiben
Jack főszerepe az összeállítás és a műsorvezetés volt. Rendezvényszervező szakon nem végzett, de az
ország neves szervezői is hozzá fordulnak, ha egy kis kapcsolat vagy segítség kell nekik.
Jack és csapata sokszor járnak gyermekkórházakba és Mr. Jacky bohócként jelenik meg. Nem
véletlenül támogatják őt sokan. Az alapszabálya, hogy pénzt soha nem fogad el és nem is ad.
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Csupán élményt továbbít. Ezzel a jelmondattal kiemelt szponzorokat szerzett, akik elismerik
munkásságát. Rengeteg kislabda, matricák és apró játékok találnak náluk gazdára. Televíziót nem néz.
Ha unatkozni kezd, inkább elindul bohócként, támogatóként egy hírességgel adakozni.

Ezekben az években KÉT kiemelkedő tevékenységet emelnénk ki. A vörös-iszap katasztrófában
szenvedett gyerekek táboroztatása az egyik. Abban a korszakban a gyerekek nem tudtak otthonukban
lakni, ezért felhozatta őket Budapestre egy teljes hétre. Addig folytak a munkálatok a veszélyes
térségben, ahová a gyerekeknek vissza kellett menni. A programban nagy szenzáció volt, hogy L.L.
Juniorral látogatták meg a parlamentet. Jack elvitte őket színházba, 3D moziba, lézer arénába,
karaoke buliba, hogy egy kicsit elfeledjék mi is történt az otthonukkal. Több csillagos szállodában
szálltak meg és több hírességgel is találkozhattak a Devecseri és Kolontári gyerekek.

A másik kiemelkedő tette a Párizsi Disneylandben volt. Szeretné, ha sok szegény gyerek látná ezt a
birodalmat, hiszen ott a csodák tényleg valóra válnak. Sikerült a Hűvösvölgyi gyermekotthonból
szervezni több gyereket, akiket elvihetett Párizsba a saját születésnapján. Tortáját Mickey egér és
barátai hozták ki a gyerekeknek, mintha az ő születésnapjuk lenne. A mai napig visszajárnak hozzá
azok a fiatal felnőtt gyerekek segítőnek, akik akkor átélhették vele ezt az egy hetet.

Szereti kézben tartani a dolgokat és pörögni, többször megjelenik budapesti gyermekotthonban,
kórházban szervezőként vagy fellépőként. Jó program koordinátor, hiszen csapatot tart össze.
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Tánc tanítványaiból és otthonokból szedi össze saját csapatát. Hamar észreveszi a tehetséges
gyermeket. Ezáltal profi szintű látvány és gyermek műsort készít.
2010-ben sokan támogatták, hogy induljon az első magyarországi X-Faktor versenyen, itt a táborba
bejutott. Jelentős volt a médiavisszhang, a versenyen való szereplés után az RTL Klub és Cool Tv több
műsorában is vendégeskedett, a későbbiekben nem indult más tehetségkutató műsorban. Azt vallja,
hogy nem az ő világa. Azért az RTL klub folyamatosan figyelemmel kíséri.

2012-ben a saját nevével jelzett koncertet adott, ahol több mint százan tevékenykedtek. A
műsorvezető, Barabás Éva az RTL klub - Fókusz c. műsorából volt. Illetve eljött Kozsó is. A Jack
Segélykoncert teljes bevételét a Heim Pál gyermekkórházaknak ajánlotta fel. A médiában való
szereplés még több támogatót hozott számára. Szereti minden területen kipróbálni magát.

Iskolai tanulmányait a Táncsics Mihály Általános Iskolában végezte Székesfehérváron, az érettségit
pedig a Budapesti Montessori Gimnáziumban tette le.
Versenyek, díjak, helyezések:
2005 Verne étterem Pest Megyei Karaoke Műsorvezetői Verseny Holtversenyes Győztese
2006 Karaoke „Mikrofonpróba” Koncert Turné az országban
2007 Jarvis ORSZÁGOS BAJNOK Divattánc Bajnokság "Hip-Hop Szóló" kategóriában I. Hely
2009 Magyar Táncszövetség Kvalifikációs Európa Bajnokság „Electric Szóló” kategóriában II. Hely
2010 VILÁGBAJOBNOK II. HELYEZETT a I.D.F. Word Electric Championship verseny
2010 Magyar Táncszövetség EURÓPA BAJNOKság „Electric Szóló” kategóriában testvérével I. Hely
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2005-ben indult el teljes pályafutása, az Atlantic Hotel aulájában, a VIII. kerületben egy kis hip-hop
tánciskolaként. Ezzel egyidejűleg pedig karaoke műsorokat tartott szerte Budapesten. Pár év alatt,
rengeteg munkával és sok ingyenes programmal széles körben ismert lett.
2007-től több általános iskolában kezdtek el ingyenes egészségügyi előadást illetve aerobicot tartani.

Több hazai nagyvállalat, és karitatív szervezet is az ügy mellé állt, és segítették őt és csapata
munkáját. Itt kiemelkedik a Telekom, akik több mint öt évig, majd a Vodafone, akik a mai napig
támogatják a csapat munkáját adományokban. Ezen kívül több száz hazai élelmiszeripari és
kereskedelmi vállalat valamint kisvállalkozás biztosított ajándékokat a rendezvényekhez.

A rengeteg ajándékot, amit Jack kap, karitatív egyesületek, gyermekotthonok, gyermekkórházak
részére viszi csak el. A budapesti VIII. kerületi gyermekek részére folyamatos programokat (Ki mit tud?
Állatkert) szervez. Úgy látja, hogy a legnehezebben fejlődő kerület. Folyamatosan bizonyítja, hogy az
ajándékok tényleg oda jutnak, ahol szükség van rá. Az ajándékosztást, műsorokkal, karaoke
sztárvendégekkel, táncoktatásokkal, vetélkedőkkel kombinálják.
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Minden télen mikulással és egy csomaggal lepi meg az ország gyermekeit térítésmentesen. Külön
mikulás műsorral látogatnak vidéki iskolákat, amikhez magyar sztárok is sokszor csatlakoznak. Van,
amikor krampuszként, van, mikor mikulásként lepi meg a gyerekeket.

Minden nyáron több hetes saját nyári tábort szerveznek Győrben vagy Budapesten kimondottan
hátrányos helyzetű vagy beteg gyermekek részére. A Győri Vöröskereszt és az Engel Alapítvány több
éves közös munkájának köszönhetően már majdnem száz gyereket tudnak elvinni, táborozni. Jack
közben több táborban tevékenykedik, de ingyenesen csak ide megy el.

Kitüntetések
Jack szívesen elmegy szegényebb falvakba is ahol ritka a jó rendezvény. Több mint tíz éve a Heim Pál
Gyermekkórház vagy a Madarász utcai kirendeltségének a gyermeknapját is ő szervezi teljes
egészében. A fellépőktől a légvárosokon át a vattacukrosig. Ezért 2016-tól Jószolgálati Nagykövete
lett a két kórháznak az önzetlen munkássága miatt, ahol olykor bohócként is megjelenik.

Emellett Budapest valamennyi gyermekotthonával kapcsolatban áll, ennek köszönhetően Jack
munkáját 2014-től a Fővárosi Gyermekvédelmi és Módszertani Szakszolgálat (TEGYESZ) is, a
Jótékonysági Nagykövet címmel ismerte el, így Magyarország egyetlen karitatív rendezvény
szervezőjévé vált. A több száz éves gyermekvédelemben nem volt tapasztalható, hogy Nagykövetet
választottak.
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Az első képen a TEGYESZ igazgatója, a másikon a Heim Pál Gyermekkórházak igazgatója adja át a
kitüntetést. Harmadik képen pedig a 10 éves csapat főbb tagjai láthatók.

A kitüntetések után több energiával folytatta munkásságát ezért 2017-ben a Semmelweis II. Klinika
Szeretet Nagykövete, 2018-ban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Év Önkéntese és 2019-ben pedig a
Magyar Oroszlános Lovagrend kitüntetést kapta meg.

Ezek után úgy érezte kicsit tovább kell fejlesztenie magát, hogy a sérült vagy beteg gyermekek
foglalkoztatásához több tudással rendelkezzen, mert rengeteg helyszínre látogatott, ahol hasonló
gyermekek voltak. Nem állt meg, így 2018-ban a Pedagógiai -és családsegítő munkatárs
bizonyítványát és egy évre rá 2019-ben pedig, a Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakot tette le,
teljesen kitűnő bizonyítvánnyal. 2020-ban pedig a COVID-19 terjedése alatt a legtöbb adományt
osztotta a budapesti gyermekotthonoknak, ezért egy plakettel tűntették ki. Első képen a plakett,
második képen pedig a 2020-as tánciskolája látható a VIII.kerületben.

Jack a mai napig járja az országot, hol térítésmentes rendezvényeket, hol pedig meghívott vendégként
műsort szervez. Közben tánciskolájában és különböző szakmáiban tevékenykedik.
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