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I. ÖSSZKÉP 
Alapszabályunknak megfelelően egyesületünk négy évre választja vezetőit. A jelenlegi elnökség 
irányításával két éve működik a Magyar Drámapedagógiai Társaság: ciklus közben vagyunk, 
mondhatnánk, ha nem keltene rossz érzést sokunkban minden, a napi politikára emlékeztető 
szófordulat. Ezzel együtt a „félidő” a számadás lehetőségét is kínálja: ez a beszámoló (az előző év 
beszámolójával együtt; ma is olvasható honlapunkon), ez a „leltár” szolgálhatja annak áttekintését, 
hogy mit tettünk, tehettünk eddig. És jó esetben képet kaphatunk arról is, hogy mit kell vállalnunk, 
illetve mit vállalhatunk a folytatásban (a hátralévő két év közül az elsőben). 
 
A tavalyi beszámolóban szerepelt, hogy „kommunikálni és együtt gondolkodni képes vezetőséget 
választott a tavalyi közgyűlés. Ha nem is tartoztunk az ’önagyonülésezők’ közé, de a penzumot 
teljesítettük. Az ellenőrző bizottság is teszi a dolgát, ahányszor feltétlenül tennie kell azt.” És tettük 
idén is, betartva az alapszabályt. Az elnökség kommunikációja a hét fős létszám ellenére nem lett 
bonyolult szövetű: sokkal inkább kétirányú, az elnök és bizonyos időszakonként váltva egymást, 
ahogy az egyes területek aktualitása változott, egy vagy két elnökségi tag együttműködéséből 
születtek drámás/színjátszós programok. Ebben az elnökségi tagok rövidebb-hosszabb időre szóló, 
áldozatos és intenzív munkavégzés után általában cserélődtek: ettől persze furcsa ritmust kapnak az 
egyes területeken végzett munkák: „akciósan” többen is toljuk a szekeret, vagy húzzuk azt, majd 
kisebb szünetek következnek… 
Ez persze nem baj: amikor megválasztottuk a mostani elnökséget, elhangzott többször is, hogy nem 
az ügyvitel, nem a „manuális”, napi munkavégzés lenne az elnökség feladata, sokkal inkább az 
irányadás/-mutatás, a legfontosabb döntések meghozatala. Mellettük, mögöttük egy szakmailag 
színvonalasan tevékenykedő ügyvitel kell, hogy elvégezze azt, ami a mindennapokhoz tartozik. 
Ebben a megközelítésben (is) messze felül teljesített az elnökség, mivel időnként a szervezés 
manuális részébe is besegítettek az elnökség tagjai. 
 
Ismét utalva az előző esztendő beszámolójára: az utolsó egy évünket „a biztos működés további 
fenntartása érdekében folytatott mindennapi, sikeres küzdelemként jellemezhetjük.” A 2007 
novemberi közgyűlésünktől a mai napig eltelt időszakban irodánkat és a rendezvényeinkhez 
szükséges termeket biztosította a Marczibányi Téri Művelődési Központ –, ezt nem, vagy csak az 
esedékes átépítésekkel, felújításokkal fenyegette veszély. (Köszönet érte, egyben jelezzük, hogy az 
igazgatóváltás ellenére továbbra is a legfontosabb intézményi bázisa a magyar drámapedagógiának 
a Marczibányi Téri Művelődési Központ. Németh Katalin igazgató elkötelezett a tevékenység 
iránt.) A működés alapfeltételeit ellehetetlenítő, jelentősebb problémánk nem volt: mindig volt pénz 
a számlánkon.” 
 
 
A folytatásban tekintsük át – ez a dolgunk most – az év szebb pillanatait, majd az egyes 
témaköröknél, rögtön utána (ha úgy tetszik, ellenpontra szerkesztve) a kellemetleneket is! 
 
– Országos gyermekszínjátszó találkozó: az eddigieknél kevesebb jelentkező és résztvevő 
csoportot, és továbbra is stabil szakmai színvonalat hozott a felmenő rendszerű, országos 
rendezvénysorozat. A jelentkezők számának csökkenése reményeink szerint nem állandósul (ebben 
feladatunk van, és ennek a következő munkatervben is meg kell jelennie). A 2007/2008-as 
országoson tapasztalt csökkenés okai között véljük a következőket: egyre több gyermekszínjátszó 
rendezvény van hazánkban: közülük több regionális, avagy egy-két határon túli magyar csoport 
meghívásával nemzetközinek tekinthető. Ezek általában meghívásos, nem díjazott rendezvények: 
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minden csoport számra „biztonságosak”. A művészeti iskolák által fenntartott csoportok egy része 
elzárkózik a továbbjutásos találkozóktól. Súlyos problémának tartjuk, hogy egyre csökken azon 
(megyei) intézmények száma, amelyek esetünkben az országos rendezvény szakmai gazdája és az 
adott településen élő, működő csoportok közötti kapcsolatban közvetítő, generáló, segítő, kiszerelő 
stb. szerepet tölthetnének be. Egyre több olyan megye van, ahol már jó ideje nem a közművelődés 
klasszikus rendszerében kell keresnünk a partnert a megyei találkozók megszervezéséhez. És nem 
utolsó sorban fontos oka lehet a csökkenésnek: vannak olyan megyék, ahol nagyon kevés a tagunk, 
ahol kevés a csoport, ahol kevés a színjáték tagozatos művészeti iskola. 
A fentiekkel együtt az országos találkozó gálaműsora az év fénypontjai közé tartozott: az 
egyenletesen jó szakmai színvonalú programban azért akadt egy-két kiemelkedő színvonalú előadás 
is, és főként azért, mert a Marczibányi téri intézmény kiváló házigazdája volt a záró rendezvénynek, 
a gálaműsornak. Igazi gyerekünnep lett abból a kétnapos programból, amire a pénzünk futotta. 
(Mint köztudott, kétévente kerül Budapestre a rendezvény. A köztes években összejön a három 
napos fesztivál is: Debrecen város adja a rendezvényhez a magáét, mivel magáénak tartja a 
találkozót. A fővárosban ez a jelentős anyagi támogatás nem áll a rendezvény mögött: bár támogatja 
a gálaműsort Budapest egyik leggazdagabb kerülete, de ennek összege messze elmarad attól, amit 
az ország második legnagyobb városa adni képes. Elmarad pénzben – ötlet, szív és lélek megvolt a 
Marczibányin, hiánytalanul.) 
 
– Művészeti iskola, színművészet-bábművészet ág: a 2008-ban kapott megbízások (vállalkozói 
szerződések) alapján mint a drámapedagógia-színjáték területén dolgozó legjelentősebb szakmai 
szervezet, egyesületünk kapott megbízást arra, hogy az alapfokú művészetoktatásra vonatkozó 
27/1998-as rendelet módosításának előkészületei során javaslatot dolgozzon ki a színművészet-
bábművészet területre vonatkozó rendeleti részre és az egyes tantárgyi tantervekre. 
A munka méreteit érzékelteti, hogy jelenleg 23 szakember vesz részt benne szerkesztőként, 
szerzőként, lektorként (és pár napon belül újabb szakemberek sorát kérjük majd fel). Az iskolai 
gyakorlatra, a 10 év alatt felhalmozott tapasztalatra építve alakítjuk át a képzés tantervét és 
tantárgyi rendszerét, illetve az egyes tantárgyak programját. A rendkívül nagy méretű munka a 
befejező szakasza felé közeledik: a belső lektorálások után a következő napokban kerülnek ki 
társadalmi vitára, szakmai véleményezésre a tantervek és a rendelet területünkre vonatkozó 
részének tervezete a művészeti iskolákhoz, és az iskolák szakemberei mellett sok jeles 
drámapedagógushoz, színházi szakemberhez. A társadalmi véleményeztetéssel kívánjuk 
összegyűjteni az észrevételeket, amelyeket – rendszerezésüket követően – a november végi 
országos szakmai fórumon egyeztetünk. 
 
– Felsőoktatás és dráma: több rendezvény elindításában vagy létrejöttében sikerült 
közreműködnünk, ezzel egyesületünk fontos szerepet vállalt magára: partnereivel együtt a 
felsőoktatás napjainkban jelentősen és gyorsan változó világában kereste a drámás képzések helyét, 
szerepét, és főként lehetőségeit. E területen végzett munkánk folytatásra vár. 
 
– Szakképzés: örömmel jelentjük, hogy a szándékok körvonalazódtak, a munka iránya látható (és 
ez önmagában fontos!), és ezzel megkezdtük tevékenységünket az ügyben, hogy a szakképzés ne 
legyen „hiányterület (mert jelenleg a magyar oktatási rendszer egyetlen olyan területe, ahol még 
nincs jelen érvényesen a dráma). Eredmények nem várhatók gyorsan: szakképzések alapításának 
átfutási ideje években mérhető… 
 
– Képzéseink száma az előző esztendőben jelentős csökkenést mutat: ennek oka, hogy míg 2007-
ben 22 drámapedagógiai tanfolyami képzést tudtunk lebonyolítani – iskolákban, többnyire teljes 
tantestületek számára – közbeszerzési pályázaton elnyert támogatási összegből. Ez a támogatási 
lehetőség nem állt rendelkezésünkre ebben az esztendőben. Amit tehettünk, azt tettük is: egyfajta 
utógondozása történt meg ezeknek a képzéseknek, közreműködtünk az intézmények képviselőinek 
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szervezett szakmai műhelyek programjának összeállításában, lebonyolításában (ami együtt járt a 
tantervek, képzési anyagok felülvizsgálatával is)... 
Hosszú tortúra után akkreditáltuk a rendezői képzésünket. Lassacskán az indítási engedélyt is 
megkapjuk ehhez. Másfél éves kihagyással, keresztfélévvel folytatódhat is a képzés. 
 
– Spárta-Dráma: ismét népszerű és sikeres volt a Spárta-Dráma, ezúttal már negyedik alkalommal 
megvalósított nyári, szabad képzési formánk: kollégáink közül sokan vállalták ismételten ingyen a 
tanítást, és nagyon sokan voltak azok is, akik tanulni akartak. (Itt nincs negatívum…) 
 
– Műhelyhálózat: a Nemzeti Civil Alapprogramnál elnyert támogatásból „műhelypályázatunk” sok 
értelmes és lokálisan jelentős szakmai program beindítását tette lehetővé: a szakmaiságon, szakmai 
programokon keresztül segítve a helyiek önszerveződését, részben civil szervezetté válását. Az 
alábbiakban olvasható a teljes rendezvénylista: mennyiségileg is impozáns. Jelentős akadály a 
megkezdett munka folytatásában, hogy a két alkalommal teljes összeggel támogatott pályázatunk 
harmadszorra már semmit nem kapott (feltehetőleg a folyamatépítés jegyében). 
 
– Drámapedagógiai Magazin: a folyóirat számára ismét sikerült a kiadást lehetővé tevő jelentős 
pályázati támogatásokat elnyerni (periodikánk kiadásának fő támogatója évek óta a Nemzeti 
Kulturális Alap, mellette az OKA nevű közoktatási alapítvány). A DPM támogatási összege a lap 
fejlesztését és nemcsak szinten tartását teszi lehetővé. A lap terjesztésére kidolgozandó egy a 
jelenleginél hatékonyabb rendszer (mert az hosszú ideje megoldatlan). 
Kiadtuk két alkalommal, nyomtatott formában a DRÁMAjátékost, és lesz még egy száma idén 
(amíg az anyagiak engedik, nyomtatjuk/terjesztjük, mert a nem internetező tagjaink miatt ez 
fontos). 
Öröm az is, hogy internetes oldalunk látogatóinak száma meghaladta a 142 ezret, ezen belül a 
Fórum rovatot felkeresők száma 54 ezer feletti (ez utóbbi esetében is igaz: a többség olvas, de nem 
ír). 
 
– Nemzetközi kapcsolatok: jelentős hatásúnak ígérkező lépések történtek ezen a területen. Aktívan 
részt veszünk az IDEA európai szervezetének munkájában. Azt várjuk ettől a kapcsolati tőkétől, 
hogy az egyes országok közötti két- és háromoldalú kapcsolataink köre is bővülni fog. Az e 
területen végzett munkának alapvetően két formáját látjuk: az egyik a tagok, a tagjaink által vezetett 
közösségek, csoportok külhoni kapcsolatainak elősegítése, míg a másik a közvetlenül egyesületünk 
által szervezett akciók. Az a változás, miszerint az IDEA Europe négy fős koordinációs 
bizottságába beválasztották a magyar képviselőt, reményteli lehetőségnek tűnik: az e téren végzett 
munkánk az előző évtized gyakorlatához képest jóval hatékonyabb lehet. 
 
– Módszertani nagyrendezvények: ismét támogatást kapott a Színház-Dráma-Nevelés programja 
(és ismét: NKA), amit a 2008/2009-es évadban három helyen valósítunk meg: közgyűlésünk 
hétvégéjén  Budapesten, a Marczibányi téren, majd február végén és március elején Nyíregyházán, 
illetve Veszprémben. Az előző évekhez viszonyítva kevesebb regionális módszertani rendezvény 
szervezésére nyílik lehetőségünk, de úgy tűnik, hogy ez a látogatottságnak és programok 
kidolgozottságának nem tesz rosszat. 
 
– Az előző évek „mostoha bánásmódjához” képest jelentős nőtt idén a működésre kapott 
pályázati támogatás. Éveken keresztül jóformán csak projekt-támogatásaink voltak, és névle-
gesnek tekinthető, nagyon alacsony értékű működési. Most ennek aránya változott: igaz, ehhez 
hozzájárul az is, hogy a 2007-es évhez viszonyítva jelenleg még kevesebb a projektekre kapott 
támogatásunk. Az előző mondatban nem véletlenül szerepel az, hogy jelenleg: érvényes és készülő 
szerződéseink szerint még kb. 4.5 millió bevétel várható idén, ezzel bevételünk jobb lesz az előző 
esztendőhöz mérve. 
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Tagság/regisztrált tagság: Úgy tűnik, hogy az utóbbi évek átlagában nem változik azoknak az 
aránya, akik aktuálisan befizetik a tagdíjat és akik nem (de valamikor befizették). 2008. november 
eleji, napról napra változó információ: tagdíjfizetett tag/regisztrált tagság: 331/1284 fő. 
 

���� 

II. A MŰKÖDÉS HÁTTERE - Pályázatok, 2008  
Ezek mögött tevékenység áll, dolgozni kellett mindegyik elnyert pályázat esetében (vagyis idén sem 
az „ingyen pénz” típusú osztogatós pályázatokon sikerült nyernünk). 
 

TAVALYI ÉVRŐL 2008-RA ÁTHÚZÓDÓ MEGVALÓSÍTÁSÚ PÁLYÁZATOK 
 
1. NCA: Műhelyek 2007/2008 
Kért összeg: 2.450.000 Ft 
Elnyert összeg: 2.450.000 Ft 
Pénz érkezett: 2007.12.21. 
Elszámolva 

 
2. NCA: Működés 2007/2008 
Kért összeg: 7.000.000 Ft 
Elnyert összeg: 1.200.000 Ft 
Pénz érkezett: 2007.11.13. (708.000 Ft) 2007.12.10. (492.000 Ft) 
Elszámolva 

 
3. OKM: Működés (közművelődési) 2007/2008 
Kért összeg: 4.100.000 Ft 
Elnyert összeg: 1.000.000 Ft 
Pénz érkezett: 2008.03.11. 
Elszámolva 
 
4. OKM: Működés (közoktatási) 2007/2008 
Kért összeg: 1.000.000 Ft 
Elnyert összeg: 200.000 Ft 
Pénz érkezett: 2008.03.12. 
Elszámolva 
 
5. Nemzeti Kulturális Alap: OWS 2008  
Kért összeg: 11.057.600 Ft 
Elnyert összeg: 5.000.000 Ft  
Pénz érkezett: 2008. 02. 14. 
Elszámolva 

 
ELUTASÍTOTT PÁLYÁZATOK 

 
6. NCA: Határon túli szervezettekkel való kapcsolat erősítésének folytatása I. 2007/2008 
Kért összeg: 2.900.000 Ft 
Elnyert összeg: 0 Ft 
Elutasított 
 
7. NCA: Határon túli szervezettekkel való kapcsolat erősítésének folytatása II. 2008 első félév 
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Kért összeg: 1.000.000 Ft 
Elnyert összeg: 0 Ft 
Elutasított 
 
8. NCA: Műhelyek 2008/2009 
Kért összeg: 2.450.000 Ft 
Elnyert összeg: 0 Ft 
Elutasított 
 
9. NCA: Nemzetközi tapasztalatcsere 
Kért összeg: 1.058.000 Ft 
Elnyert összeg: 0 Ft 
Elutasított 
 
10. NCA: Határon túli szervezettekkel való kapcsolat erősítésének folytatása 2008/2009 
Kért összeg: 2.000.000 Ft 
Elnyert összeg: 0 Ft 
Elutasított 
 

FOLYAMATBAN LEVŐ PÁLYÁZATOK 
 
11. NCA: Működés 2008/2009 
Kért összeg: 7.000.000 Ft 
Elnyert összeg: 3.000.000 Ft 
Pénz érkezett: 2008.08.19. 
Elköltés: 2008.06.01-2009.05.31. 
 
12. NKA: DPM 2008-as számainak támogatása 

Kért összeg: 3.278.000 Ft 
Elnyert összeg: 3.000.000 Ft 
Pénz érkezett: 2008.04.14.  
Elköltés: 2008.06.01-2009.05.31. 

 
13. NKA: Nemzetközi szervezetekben magyar részvétel támogatása 
Kért összeg: 170.000 Ft 
Elnyert összeg: 170.000 Ft 
Pénz érkezett: 2008.06.24. 
Elköltés: 2008.01.01-2008.11.30. 

 
14. NKA: Színház-Dráma-Nevelés módszertani rendezvénysorozat 2008/2009 (most csak 
három rendezvényre lehetett pályázni) 
Kért összeg: 3.144.000 Ft 
Elnyert összeg: 2.000 000 Ft 
Pénz érkezett: -  
Elköltés: 2008.10.01– 2009.03.08. 

 
15. Oktatásért Közalapítvány (Közoktatási Alkuratórium) DPM 2008-as számainak 
támogatása 
Kért összeg: 1.700.000 Ft 
Elnyert összeg: 500.000 Ft 
Pénz érkezett: 2008.06.06. 
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Elköltés: 2008.01.01-2008.12.31. 

 
SZERZŐDÉSKÖTÉS ALATT LEVŐ PÁLYÁZATOK 

 
16. OKM: Működés (közművelődési) 2008 
Kért összeg: 3.000.000 Ft 
Elnyert összeg: 700.000 Ft 
Pénz érkezett: - 
Elköltés: 2008.07.01-2009.06.01. 
 

ELBÍRÁLÁS ALATT LEVŐ PÁLYÁZATOK 
 
17. OKM: Működés (közoktatási) 2008 
Kért összeg: 1.000.000 Ft 
Beadva: 2008.10.07. 
Elbírálás alatt 

 
18. KOGART Művészeti Alapítvány: OWS 2009 rendezvényeire 
Kért összeg: min. 500.000 Ft 
Beadva: 2008.10.15. 
Elbírálás alatt 

 
19. NCA: Határon túli szervezettekkel való kapcsolat erősítésének folytatása II. 2009 első félév 
Kért összeg: 1.000.000 Ft 
Beadva: 2008. október 30. 
Elbírálás alatt 
 

III. Az utóbbi egy év jelentősebb programjai – rendezvények, 
tanfolyamok, egyéb programok illetve tevékenységek jegyzéke 

Rendezvények 

SZÍNHÁZI LECKE (TÁRSRENDEZŐ) 
2008. február 09. (Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ) 

 

DRÁMAPEDAGÓGIAI A FELSŐOKTATÁSBAN 

– TANÁCSKOZÁS/ELTE  
2008. március 19., Budapest, ELTE 

– HELYZET- ÉS JÖVŐKÉP 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Magyar Drámapedagógiai Társaság által közösen 
rendezett tanácskozása 
2008. április 24., Vác 

 

A DRÁMAPEDAGÓGIAI MŰHELYEK ORSZÁGOS HÁLÓZATÁNAK ÉPÍTÉSE: 
- Páholy – civil és szakmai fórum 
2008.02.23., Marczibányi Téri Művelődési Központ, Bp. 

- Páholy – civil és szakmai fórum 
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2008.04.05., Marczibányi Téri Művelődési Központ, Bp. 

- Páholy – civil és szakmai fórum 
2008.04.26., Marczibányi Téri Művelődési Központ, Bp. 

- É-dunántúli civil és szakmai fórum 
2008.03.28., Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, Győr 

- Nyírségi civil és szakmai fórum 
2008.04.12-13., Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai Intézete, Nyíregyháza 

- Borsodi civil és szakmai fórum 
2008.04.26., Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc 

- Jászsági civil és szakmai fórum 
2008.05.10., Kisiskola, Jászfényszaru 

- Zalai civil és szakmai fórum 
2008.05.10., Apáczai Csere János ÁMK, Zalaegerszeg 

- Dél-alföldi civil és szakmai fórum 
2008.05.15., Ifjúsági Otthon, Kecskemét 

- Dél-alföldi civil és szakmai fórum 
2008.05.24., Ifjúsági Otthon, Kecskemét 

- Egri civil és szakmai fórum 
2008.05.17., Bartakovics Béla Közösségi Ház, Eger 

- Dél-dunántúli civil és szakmai fórum 
2008.05.17., Dombóvári Művelődési Ház Kht., Dombóvár 

- Hajdúsági civil és szakmai fórum 
2008.05.17., Művelődési Ház, Mikepércs 

- É-dunántúli civil és szakmai fórum 
2008.05.31., Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa 

- Páholy – civil és szakmai fórum 
2008.09.27., 11.08., Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest 
 

XVII. WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ  
2008. február 13-május 30-31. (országos, minden megyében + hat regionális + országos gálaműsor) 
33 fesztiválnap, 25 helyszínen, kb. 4300 gyermek részvételével (mindez a megyei és regionális 
találkozók helyi szervezőinek áldozatos munkája nélkül nem valósult volna meg) 
 
Az idei év megyei fordulói, a szervezésben közreműködő partnereink: 
 
1. Bács-Kiskun megye: Kecskemét, 2008. március 28-29. 
Szervező: Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Józsa Kata, Zum Erika 

2. Békés megye: Békéscsaba, 2008. március 29. 
Szervező: Kőrösvidék Drámapedagógiájáért Alapítvány Békéscsaba,  Ifjúsági Ház és Általános 
Társas Kör, Pillár Andrea 

3. Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Miskolc, 2008. április 5. 
Szervező: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai Szakszolgálati és Közművelődési 
Intézet, Török Erika 

4. Budapest: Budapest, 2008. április 11., 13., 19-20.  
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Szervező: Marczibányi Téri Művelődési Központ, Juszcák Zsuzsanna 

5. Csongrád megye: Szeged, 2008. április 25-26.  
Szervező: Százszorszép Gyermekház, Hegedűs Jenő  

6. Fejér megye: Székesfehérvár, 2008. április 14.  
Szervező: Megyei Művelődési Központ, Máhr Zoltán 

7. Győr-Moson-Sopron megye: Győr, 2008. április 04. 
Szervező: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Kht., Farkas Mária     

8. Hajdú-Bihar megye: Hajdúnánás, 2008. április 12.. 
Szervező: Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ, Hermann Attila 

9. Heves megye: Eger, 2008. április23.. 
Szervező: Bartakovics Béla Közösségi Ház, Nagyné Váradi Anna  

10. Jász-Nagykun-Szolnok megye: Fegyvernek, 2008. március 28. 
Szervező: Művelődési Ház és Könyvtár, Tűhegyi Julianna   

11. Komárom-Esztergom megye: Tatabánya, 2008. április 18.. 
Szervező: A Közművelődés Háza Közhasznú Társaság, Pápai Ferenc   

12. Nógrád megye: Balassagyarmat, 2008. április 19. 
Szervező: Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Jakus Júlia 

13. Pest megye: Tököl , 2008. április 12.,  Vác, 2008. április 19-20. 
Szervező: Pest Megyei Közművelődési Intézet, Gaál Anna     

14. Somogy megye: Nagyatád, 2008. április 11.  
Szervező: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Halmos Klára   

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Mátészalka, 2008. április 17. 
Szervező: Megyei Pedagógiai Közművelődési és Képzési Intézet, Matyasovszki József   

16. Tolna megye és Baranya megye: Szekszárd , 2008. április 18. 
Szervező: Tolna Megyei ÁMK Pedagógiai és Kulturális Intézete és Garay János Általános Iskola és 
AMI, Pekary Bernadett  

17. Vas megye: Szombathely, 2008. április 26. 
Szervező: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Bajó Éva    

18. Veszprém megye: Pétfürdő, 2008. április 12.,   
Szervező: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Székely Gabriella    

19. Zala megye: Zalaegerszeg, 2008. április 19-20. 
Szervező: Keresztúry Dezső ÁMK, Török Károlyné 
 
Az idei év  regionális találkozói,  szervezői: 
 
Délkelet-magyarországi regionális találkozó  
(Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megye)  
Szervező: Százszorszép Gyermekház, Hegedűs Jenő 
Szeged, 2008. május 9. 
 
Észak-dunántúli regionális találkozó 
(Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala megye) 
Szervező: Vasvári Művelődési Ház, Gergye Rezső 
Vasvár, 2008. május 16. 
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Budapesti regionális találkozó  
Szervező: Marczibányi Téri Művelődési Központ, Juszcák Zsuzsanna 
Budapest, 2008. május 17. 

 

Északkelet-magyarországi regionális találkozó  
(Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 
Szervező: Hunyadi János Közoktatási és Közművelődési Intézmény Művelődési Háza, Nánási 
Sándor 
Mikepércs, 2008. május 17. 
 
Dél-dunántúli regionális találkozó  
(Baranya, Fejér, Somogy, Tolna megye) 
Szervező: Dombóvári Művelődési Ház Kht., Hajós Zsuzsa 
Dombóvár, 2008. május 17. 
 
Közép-magyarországi regionális találkozó  
(Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest megye) 
Szervező: Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Jakus Júlia 

Vác, 2007. május 17. 

 
Az idei gálaműsor: 
Szervező: Marczibányi Téri Művelődési Központ (Juszcák Zsuzsa) és a Magyar Drámapedagógiai 
Társaság 

Budapest, 2008. május 30-31. 

 
Határon túli vendégek az ez évi OWS-en: 
Erdélyből, Felvidékről, Szlovéniából és Szerbiából 

CECILY O’NEILL MESTERKURZUSA 

2008.11.13-16. 

 

- XVI. SZÍNHÁZ–DRÁMA–NEVELÉS MÓDSZERTANI RENDEZVÉNYSOROZAT  
1. 2008. november 15-16., Marczibányi Téri Művelődési Ház, Budapest 
2. 2009. február 28-március 01., Nyíregyháza  
3. 2009. március 07-08., Veszprém 

 
Képzések 

 
SPÁRTA-DRÁMA, 2008 
2008. augusztus.13-15., Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest 

TÁNC-ÉS MOZGÁSMŰVÉSZETI TANFOLYAM 
2008. július 07-13., Kondor Béla Közösségi Ház,  Budapest 

120 ÓRÁS DRÁMAPEDAGÓGIAI TANFOLYAM 
2008.  február 3–május 20., Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ 
2008. október 6–2009. január 20., Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ 
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Egyéb tevékenységeinkből válogatva 
 

– IDEA kongresszus, 2008. október 24-26., Silkeborg, Dánia. 

– Megjelentettük a DRÁMAjátékos 2008/1-2. számát. 

– Kiadtuk Drámapedagógiai Magazin 35- és 36. (rendes) számát és a színjátszóknak szóló 
különszámot. 

– Üzemeltettük, folyamatosan frissítettük a www.drama.hu oldalt. 
 
 
 

IV. A gazdálkodás legfontosabb mutatói 
Egyesületünk anyagi helyzete elsősorban nem a tagdíjtól függ – a tagdíj a pályázati bevételnek is 
kb. a 2-3%-át teszi ki.  
 
 
Bevételek:         2007 2008 

(nov. 1-ig) 
Tagdíj        302.000                       313.500 
Támogatások   24.685.175                  22.250.000 
DPM értékesítési bevétel        115.881                       112.382 
Drámapedagógiai tanfolyam        466.000                       675.745 
Tánc és mozgásművészeti  tanf.          48.000                       572.000 
Közhasznú egyéb bevétel        153.075                         12.000 
SZJA 1%        104.788                                  0 
A kiemelten közhasznú 
társadalmi szervezet célszerinti 
bevétele összesen: 

  25.874.919                   23.935.627     

Nem közhasznú egyéb bevétel           10.374                          14.261 
Bevételek összesen:   25.885.293                   23.949.888 
   
Kiadások:   
Kis értékű tárgyi eszköz, szoftver             5.324                          90.621 
Szakmai anyag, készletbeszerzés         538.057                        225.000 
Egyéb nem szakmai anyag , 
készletbeszerzés 

         48.096                          16.921   

Anyagköltség, készletbeszerzés 
összesen 

       591.477                        332.542 

Bruttó bérköltség(alkalmazott, 
megbízási díj) 

     1.235.662                    1.379.460 

Gépkocsi költségtérítés      2.385.628                           734.594 

Bér, bérjellegű kiadások 
összesen 

     3.621.290                    2.114.054 

Tb. járulékok         548.000                       480.000 
Egészségügyi hozzájárulás           21.700                         16.300 
Munkaadói járulék           38.000                         35.000 
Egyéb járulékok           26.000                         72.373 
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Járulékok összesen         633.700                       603.673 
Telefon, internet         399.051                       349.473 
Bérleti díj         140.000                       602.000 
Postaktg, újságelőfizetés         412.917                       318.116 
Irodaszer, nyomtatvány        137.293                         117.228 
Könyv, újság                  0                              750 
Hirdetés, reklám                  0                       308.417 
Utiköltség, szállítási ktg         904.649                       265.777 
Ügyviteli, számviteli szolgáltatás         458.336                       519.170 
Számítástechnikai szolgáltatás          73.634                        102.786 
Karbantartás, javítás            5.000                         93.350 
Szakmai programmal kapcsolatos 
számlás kif 

  13.518.824                  11.257.988 

Szállás ktg        749.221                       863.064 
Étkeztetés, vendéglátás     1.431.540                    1.061.231    
Nyomdai szolgáltatás        130.500                        81.670  
Reprezentáció, ajándék        309.544                      136.269 
Bankktg        143.646                      141.359  
Közhasznú egyéb ktg        789.669                      316.013 
Egyéb szolgáltatások összesen    19.603.824                16.534.661 
Közhasznú tev. kiadásai összesen    24.450.291                19.584.930 
Célszerinti nem kh.tev egyéb 
kiadásai 

           5.000                         5.035 

Levonható ÁFA      1.100.522                  1.304.863 
ÁFA megfizetése           96.000                       10.000 
Tárgyi eszköz beszerzése        183.373                     142.892 
Költségnek nem min kiad 
összesen 

    1.384.895                  1.462.790 

Kiadások összesen   25.835.186                 21.047.720 
 
 
Az elnökség köszöni a tagságnak, mindazoknak, akik az egyesületi szolgáltatások igénybevételén 
kívül bármilyen más formában is segítették az egyesület munkáját –, hogy tolták, legalább egy-egy 
lépésnyit, de előrébb tolták közös szekerünket. 
 
Külön köszönet jár az egyesület ügyvivőjének, Kondás Rékának, valamint gazdasági 
szakemberének, Koczka Ferencné Valinak. 
 

Az elnökség nevében: 

 

 Kaposi László 

      elnök 
 


