
Jegyzőkönyv  
a Magyar Drámapedagógiai Társaság Elnökségének üléséről 

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ 

Időpont: 2014. 11. 30. 10.00 

Megjegyzés:  

Jelen vannak: az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai, valamint 
vendégek a mellékelt jelenléti ív szerint.  
 

Kaposi László: Napirendi javaslatok ismertetése az előzetesen kiküldött terv alapján.  

1. Alelnök megválasztása 

2. Örökölt feladatok (Weöres, + pályázat) 

3. Ötletbörze – mit, hogyan 

4. Ki mit csinál  

5. Egyéb kérdések 

Jegyzőkönyvvezető megválasztása  

 Javaslat: Körömi Gábor (az elnökség elfogadta) 

  Alelnök megválasztása:  

Javaslatok:  

Nyári Arnold (elfogadta) 

 az elnökség 8 igennel, 1 tartózkodással elfogadta 

Ledőné Dolmány Mária (elfogadta) 

 az elnökség 8 igennel, 1 tartózkodással elfogadta 

Körömi Gábor (nem vállalta) 

KL: Az elnökség tájékoztatása az alelnök feladatairól az Alapszabály alapján. Az alelnököt az 

elnökség választja a tagjai közül, titkos szavazással. Az alelnök feladata, hogy az elnök 

akadályoztatása esetén a Társaságot képviselje, de erre a feladatra az elnök bárkit kijelölhet. 

További javaslat, hogy az eddigi egyes aláíró helyett kettes aláíró legyen.  

SZAVAZÁS 

Szavazatszámláló: Hajós Zsuzsa 

A szavazás eredménye: Többségi szavazással az elnökség Ledőné Dolmány Máriát 

választotta.  

KL: Az alapszabály szerint sok szempontból az Elnökség az, akinek mindenben dönteni kell. 

Javaslatom, hogy foglalkozzunk az IRÁNYOKKAL, a MIT HOGYAN kérdésével. Ötletbörze 



– az alapszabály, hogy negatív kritika nélkül hordjuk össze, amit tudunk. Minden témakörön 

menjünk végig, de előtte kiscsoportban legyen ötletroham, s ebből kiindulhat a teljes anyag.  

Hajós Zsuzsa: Legyen valami olyan közös cél, ami kiindulási pont lehet. 

KL: Munkacsoportokat. (A programpontok az előzetesen kiosztott papíron.)  

- A, Egyesületi működés 

- B, Tagság 

- C, Weöres, gyermekszínjátszás 

- D, Gazdasági, pénzügyi háttér 

- E, minden további témakör (kapcsolat a külvilággal, kommunikáció) 

Pap Gábor: Foglalkozzunk a más egyesületekkel, civil szervezetekkel, így 

újrapozicionálhatjuk a társaságot is.  

KL: munkacsoportok alakítása 

A tagságról:  

PG: Az ODÉ-nél a tagság feltétele a fesztiválszereplésnek, vagy kedvezményt kaphatnak… 

Ledőné Dolmány Mária: A Társaságnál a kedvezmény a DPM-et és a rendezvényeken való 

kedvezményes részvételt jelenti.  

KL: TAGSÁG Társult tag fogalma (2 fővel szavazhatnak a közgyűlésen)   

Van Rendes tag, társult tag és tiszteletbeli tag - de kellene még pártoló tag – szerep. Aki a 

tagdíj töredékét fizeti, de elérhető és képviselhető.  

Mit értünk tagságon, milyen célunk van, mit szeretnénk a tagság bővítésével, stb.  

Hajós Zsuzsa: Nyilvántartás, elérés kérdései.  

LDM: 1073 ember jelzett vissza tavaly, hogy még kapcsolatban áll velünk. 2012 - + 70 ember 

2011: +150 taggal lehetett számolni.  

KL: Két forrásból jöttek az emberek: tanfolyam elején kihirdettem a belépés lehetőségét. 

Másik a társaság rendezvényei, működése. 

LDM: Kértük, hogy ne sárga csekk legyen, hanem átutalás.  

KL: Térjünk vissza a pénzügyekre is, javaslatokat várunk erre is. A tagság fogyott.  

Spóroljunk a postázáson, lehetne kérni a postaköltséget külön, és hirdessünk átvételi 

pontokat (pl. Kecskemét).  

Áttekintettük a nagy témákat – kiindulási pontként 

C, WSO: KL bevezetője csoportokról, jelentkezésről, létszám, centralizált az országos, a 

fesztivál jelenlegi felépítése, kis helyi pénzek, a vége nagy, de kb. 20 csoportra.  



KL. Keressük az NMI támogatását, partnerségét, stb. 

D, GAZDASÁGI PÉNZÜGYI HÁTTÉR  (pályázatok, tehetségpont) 

E, KÜLVILÁGGAL KAPCSOLAT, KOMMUNIKÁCIÓ 

KL: Kapcsolat, színházi nevelés, újra-pozicionálás, szakmai segítség felajánlása 

Területek feltérképezése., amit mi tudunk belerakni.  

A szakmai szervezet – együttműködési lehetőség,  

Munkacsoportok leosztása.  

10 perc szünet, utána elkezdődik a munka a kiscsoportokban.  

KL: 13.00 – hívószavak, hívómondatok. Beszámoló a kiscsoportos ötletelésről 

Az elnökség elfogadta: A Weörest meghirdetjük, a rajzpályázatot is mellé.  

KL: Pénzügyi helyzet, pályázatok  

Meghívni, szervezni: olyan szakmai napot, ahol van egy dramaturg és egy gyakorló 

színjátszó rendező… Régiók szerint:  

I. Szabolcs megye – kötelező házi feladat… egy program  

II. Heves – Eger Eszterházy  

III. Vas Győr Zala – Celldömölk? 

IV. Csongrád Békés Bács Kiskun– Julcsiéknál? 

V. Debrecen – Szabolcs  

VI. Pécs – itt is kellene  

VII. Szeged – ez legyen külön… 

VIII. Kecskemét? (tartalék, biztosan megcsinálják…) 

IX. Veszprém – Pannon Egyetemen 

X. Somogy – ide is jó lenne… 

XI. Szolnok?  

Két ember váltva tarthatnak tréninget, előadást, mellette a másikkal lehet konzultálni… 

Január vége, február eleje 

Dramatikus tevékenység Magyarországon… például Fészekalja kirajzás… 

 

2014. november 30.  

……………………………..  …………………………. …………………………… 

Körömi Gábor    Kaposi László 

Jegyzőkönyv vezető   Hitelesítő I.    Hitelesítő II.  


