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XXIV. WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ 

TALÁLKOZÓ ÉS FESZTIVÁL 
 
 

Első és második szint: 
 
A Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT) a drámapedagógia és a 
gyermekszínjátszás ügyével foglalkozó országos szervezetként immár 

huszonnegyedik alkalommal rendezte meg a Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Találkozót a megyei és regionális fordulók szervezését, 
illetve a zárórendezvény, a Fesztivál támogatását felvállaló intézmények 

nélkülözhetetlen segítségével. 
A magyar gyermekszínjátszók egyetlen, az ország egészét érintő 

rendezvénysorozata felmenő rendszerű: megyei és regionális találkozókból 
épül fel, ezeket zárja a Fesztivál. 
2015-ben 204 csoport – mintegy 3000 gyerek – jelentkezett a 

megmérettetésre. Ez megyei szinten összesen 19 helyszínen, 20 
fesztiválnapot, regionális szinten 6 helyszínen 6 fesztiválnapot jelentett. 

A rendezvénysorozatot a kétnapos Fesztivál zárta Szekszárdon a Babits 
Mihály Kulturális Központban. 
 

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan március-áprilisban zajlottak le az 
egy- vagy kétnapos megyei, május első felében pedig a területi (regionális) 
fordulók. A megvalósulásban fontos szerepet játszottak a megyei 

művelődési központok, más szervezetek, intézmények, illetve az NMI 
megyei irodái, amelyek az évek óta fennálló finanszírozási nehézségek 

ellenére is vállalták a szervezést. 
A Magyar Drámapedagógiai Társaság minden fordulóra két-két zsűritagot 
delegált. 

Mind a megyei, mind a területi bemutatókat szakmai elemzések követték, 
amelyek a pedagógus-rendezők számára továbbképzésként is szolgálhattak. 

 

http://www.drama.hu/
mailto:orszagos.talalkozo@gmail.com
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Az idei év megyei rendezvényei, szervezői: 
 
 

BÁCS-KISKUN MEGYE 
Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

szervező: Józsa Katalin és Zum Erika 

2015. április 17. 

Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

 

BARANYA MEGYE  
Apolló Kulturális Egyesület  

szervező: Tölgyfa Gergely 

Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Irodája 

2015. április 10. 

Szivárvány Gyermekház, Pécs 

 

BÉKÉS MEGYE 
Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája 

szervező: Fekete Kata 

2015. április 11. 

Dévaványai Általános Művelődési Központ 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 
ÓMI Városi Művelődési Központ „Olvasó” 

szervező: Kocsik László 

2015. április 18. 

OMI Városi Művelődési Központ „Olvasó” 

 

BUDAPEST 
Marczibányi Téri Művelődési Központ  

szervező: Sallai Ferenc 

2015. 04. 11-12. 

Marczibányi Téri Művelődési Központ 

 

CSONGRÁD MEGYE 
Szent-Györgyi Albert Agóra 

szervező: Gila Gabriella 

2015. március 26. 

Szent-Györgyi Albert Agóra, Szeged 

 

FEJÉR MEGYE 
Fejér Megyei Művelődési Központ  

szervező: Szőke Eszter 

2015. április 16. 

Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza, színházterem, Székesfehérvár 

 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE  
Import Impro Egyesület 

szervező: Balla Richárd 
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2015. április 24. 

Gyermekek Háza 

 

HAJDÚ-BIHAR MEGYE  
Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája 

szervező: Hermann Attila 

2015. április 25. 

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (Pro Cultura Nonprofit Kft.), Hajdúnánás 

 

HEVES MEGYE 
Magyar Drámapedagógiai Társaság 

szervező: Kondás Réka 

2015. április 2. 

Mátra Művelődési Ház, Sirok  

 

JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK MEGYE 
Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája 

szervező: Bukor Irén 

2015. április 24. 

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 

 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 
A Vértes Agorája 

szervező: Tóth Zsóka 

2015. április 30.  

Vértes Agorája., Tatabánya 

 

NÓGRÁD MEGYE 
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ  

szervező: Jakus Julianna 

2015. április 25. 

Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Balassagyarmat 

 

PEST MEGYE 
Kb35 Inárcsi Színjátszó Közhasznú Egyesület 

szervező: Szivák-Tóth Viktor 

2015. április 17-18. 

Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár, Inárcs 

 

SOMOGY MEGYE 
Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ 

szervező: Simonics Lászlóné igazgató 

2015. április 11. 

Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ 

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 
Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Irodája 

szervező: Bisteiné Tóth Enikő 

2015. április 10. 
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Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza 

 

TOLNA MEGYE (Elmaradt.  A csoportokat átirányítottuk.) 
helyszíne: - 

 

VAS MEGYE 
Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület 

szervező: Nagy Gábor 

Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodája 

2015. április 19. 

Soltis Lajos Színház és Kemenesaljai Művelődési Központ, Celldömölk 

 

VESZPRÉM MEGYE  
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

szervező: Illés Viktória 

Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája (társrendező) 

2015. április 11. 

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ, Pápa 

 

ZALA MEGYE 
Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Irodája 

szervező: Fekete Dominika 

2015. április 24. 

Gellénháza 

 

 

Az idei év regionális rendezvényei, szervezői: 
 

BUDAPEST 
Marczibányi Téri Művelődési Központ 

szervező: Sallai Ferenc 

regionális forduló tervezett időpontja: 2015. április 25. 

helyszíne: Marczibányi Téri Művelődési Központ 

 

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ 
 (FEJÉR, BARANYA, TOLNA, SOMOGY MEGYE) 

Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.  

szervező: Farkas János, Szabóné Rambala Gabriella 

megyei forduló tervezett időpontja: 2015. május 8. 

helyszíne: Dombóvári Művelődési Ház 

 

DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ  
(JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK, BÉKÉS, CSONGRÁD, BÁCS-KISKUN MEGYE) 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

szervező: Gila Gabriella 

2015. május 15. 

Szent-Györgyi Albert Agóra, Szeged 

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ 
 (GYŐR-MOSON-SOPRON, ZALA, VAS, VESZPRÉM MEGYE) 
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Nagy Gáspár Kulturális Központ 

szervező: Gergye Rezső 

2015. május 15. 

Nagy Gáspár Kulturális Központ, Vasvár 

 

ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ 
 (HAJDÚ-BIHAR, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN, HEVES, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE) 

Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza 

szervező: Orbán-Radvánszki Ágnes 

2015. május 9. 

Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza 

 

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ  
(PEST, NÓGRÁD, KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE) 

Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 

szervező: Jakus Julianna 

2015. május 16. 

Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Balassagyarmat 

 

 
A regionális fordulók, valamint a határon túli gyermekszínjátszó találkozók 
után valamennyi zsűritag megtette javaslatait, hogy a mely előadásokat 

juttatna tovább a szekszárdi zárórendezvényre, a Fesztiválra. Ezek közül 
választott ki huszonhetet az egyesület elnöksége, akik szintén részt vettek a 
zsűri munkájában. 

 
A korábbi évek hagyományainak megfelelően a fesztiválra határon túli 

magyar gyermekszínjátszó csoportokat is meghívunk, most sem volt ez 
másképp. E célból a Magyar Drámapedagógiai Társaság szakemberei 
zsűritagként végiglátogatják a környező országok magyarlakta területein 

rendezett gyermekszínjátszó találkozókat. Így érkezett Szekszárdra a 
Felvidékről a Pogácsakedvelők és a Tekergők csoport, Erdélyből a 

Huncutkák, Vajdaságból a Tizenkettő nagy csoport, Muravidékről a 
DiáXínpad. Kárpátaljáról az idén sajnos nem érkezett csoport. Ezek közül 
kettő (Huncutkák és a DiáXínpad) a hazai csoportokhoz hasonlóan – a 

magyarországi találkozóra jelentkezett, és a Jász-Nagykun-Szolnok, illetve a 
Zala megyei fordulóból jutott a fesztiválra meghívottak közé. 
 

Az idei év határon túli rendezvényei: 
 

1. Bácsfeketehegyi Gyermekszínjátszó Találkozó: Bácsfeketehegy, május 9-
10. 
2. Duna Menti Tavasz: Dunaszerdahely – június 2-5. 
 
 
A korábbi évek regionális rendezvényein szerzett tapasztalatok alapján a 

fesztivál helyszínéül a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központot 
választottuk, ahol lelkesen és nagy elkötelezettséggel készítették elő a Fesztivál 

megrendezését az intézmény munkatársai. A gála az eredetileg kitűzött 
időpontban, június 5-6-án valósult meg. 
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Pénzügyi háttér: 
 

A Magyar Drámapedagógiai Társaság összesen négy pályázatot nyújtott be 
különböző szervezetekhez: egyet az Emberi Erőforrások Minisztériumához, 
egyet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz, kettőt a Nemzeti Kulturális 

Alaphoz) a rendezvénysorozat finanszírozására. 
Ebből egy pályázat célja az volt, hogy a rendezvénysorozat létrejöttéhez a 
szakmai támogatást legalább részben biztosítani tudjuk. Sajnos erre a 

korábbiaktól eltérően egyáltalán nem kaptunk támogatást. Így az idén fordult 
elő először a rendezvény történetében, hogy a 19 megyei, 6 regionális és két 

határon túli fordulóból 2 helyszínen tudtuk az egyik zsűritag tiszteletdíját és 
útiköltségét téríteni. 
A többi esetben ezek a költségek a szintén anyagi nehézségekkel küzdő 

szervező intézményeket terhelték. 
Noha a felmenő rendszerű amatőr művészeti találkozók megrendezésére a 

pályázás lehetősége – nagy örömünkre – az idei évben is adott volt, mégis 
nehézséget jelentett, hogy a megyei szint megvalósításából jelentős részt 
vállaló Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodái nem nyújthattak be 

pályázatot a Közművelődés és Népművészet Kollégiumához, így a szervező 
intézmények nagy része elesett ettől a lehetőségtől. 
 

Minden évben nehézséget okoz, mikor bizonyos pályázatok esetében a 
támogatás tényéről a pályázatban megadott megvalósítási időszak közepén, a 

mi rendezvényünk esetében már a lebonyolítás szakaszában értesültünk. 
Ebben a fázisban már nagyon nehéz eltérni a szűkebb lehetőségekre tervezett 
programtól. 

A rendezvénysorozat időpontjainak áthelyezése sem jelenthet megoldást erre 
a problémára, hiszen – gyermekszínjátszókról lévén szó – a tevékenység teljes 
mértékben kötődik a tanévhez. 

 
 

Előkészületek: 
 
2014 októberében személyes megbeszélésen rögzítettük a sarokpontokat a 
szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ munkatársaival. Kiválasztottuk 

az intézményben a Fesztivál megrendezéséhez szükséges termeket, szabadtéri 
helyszíneket, megegyeztünk a lehetséges kísérőprogramokban, javaslatokat 

kaptunk a rendezvény kiszereléséhez elengedhetetlenül szükséges külső 
vállalkozókat illetően (pl. étkezés, szállás, fesztiválműsor helyi előadók 
bevonásával). 

Ezt követően felvettük a kapcsolatot az ajánlott kollégiumok és étterem 
illetékeseivel és ajánlatokat kértünk be a várhatóan 500 főnyi vendégsereg 
elszállásolására, illetve étkeztetésének lebonyolítására. 

A május 16-án lezajlott utolsó regionális fordulót követően az MDPT által a 
megyei és területi fordulókra delegált zsűritagok javaslatai alapján az elnökség 

összeállította a meghívandó előadások listáját, majd értesítettük az érintett 
csoportvezetőket, egyidejűleg bekérte tőlük a szervezéshez szükséges 
adatokat. 
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Az egyesület elnöksége által megbízott két fő szervező a rendelkezésükre álló 
két és fél hét alatt összeállították, leszervezték, illetve a helyszínen 

koordinálták az 500 főt megmozgató fesztivál programját (műsorrend, 
színpadbejárás, színpadtechnikai egyeztetések, étkezés-, szálláslétszámok 
véglegesítése, étkezési rend, szobabeosztások, szakmai zsűri, diplomák, 

plakátok és programfüzet tartalmának összeállítása, korrektúrázása, grafikai 
terveztetése, tördelése (nyomdai előkészítése), nyomdai munkálatok 

megrendelése, dekorációs munkák, fesztiválemblémás ajándékok 
megrendelése, legyártatása, a csoportvezetőknek szánt ajándékok 
megrendelése, beszerzése, diplomák bekereteztetése, stb.), ezzel egy időben 

felkérték a lebonyolításhoz szükséges szakmai stábot, akik a péntek esti 
kísérőprogram megtervezésében és előkészítésében is részt vállaltak. 

 
A fesztivál résztvevői, közreműködői és programja: 
 

Az országos rendezvénysorozat záróprogramja - a fesztivál - a művészeti ág 
(gyermek)eredményeit felmutató fórum, amely lehetőséget biztosít a saját 
alkotások értékelésére mások előadásainak tükrében.  

Az idei fesztiválon Ady Mária, Herczog Noémi és Deme László kritikust, 
Lőkös Ildikó és Róbert Júlia dramaturgot, valamint Pass Andrea író, 

rendező, drámapedagógust kértük fel arra, hogy a szakmai értékelést 
vezesse. 
A gyermekszínjátszó csoportok tagjainak színházzal színházra nevelése 
mellett a fesztiválon velük együtt részt vevő rendezők és kísérők (539 fő) 
számára ez az esemény kiemelkedő jelentőségűvé válhatott a kapcsolat-

építés, az egymástól való tanulás, a megismerés szempontjából is. 
Ennek érdekében a gyerekeknek péntek estére fesztivál bulit (drámás 
játékokkal, tűzszínházzal, tánc-mulattsággal) szerveztünk. 

A huszonnégy éve megrendezésre kerülő Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Fesztivál - a "megszokottá vált" nehézségek ellenére - az 
idén is bensőséges hangulatú gyermekünnepéllyé vált. A közös programok 

hangulata, az önfeledten játszó rengeteg gyerek látványa és a hálájukat 
kifejező csoportvezetők, kísérő szülők meleg szavai adnak erőt a szervezésben, 

lebonyolításban résztvevőknek a következő évben rájuk váró feladatok 
elvégzéséhez. 
 

Az országos fordulón részt vevő 27 csoport a fellépés sorrendjében: 
 

 SZÁLKA STÚDIÓ (Árpád Gimnázium, Tatabánya) 

 DRÁMÁSOK(K) (Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, Dévaványa) 

 PEMETEFŰ (Jerney János Általános Iskola, Szeged) 

 BOLYAISOKK (Bolyai János Általános Iskola és AMI, Debrecen) 

 TURBÓ CSIGA (Beszédes József Általános Iskola, Siófok) 

 PICIT NEM ART (Weöres Sándor Általános Iskola, Pápa) 

 PAFFF SZÍNPAD (Országh Kristóf Általános Iskola, Sirok) 

 DÉLIBÁB-SZÍNHÁZ – NAGYOK (Délibáb-Színház Kulturális 

Közhasznú Egyesület, Komárom) 

 FÓTI FIÓKÁK (Németh Kálmán Általános Iskola és AMI, Fót) 



 8 

 LÁJK SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT (Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda, Kecskemét) 

 BENDEGÚZOK (Országh Kristóf Általános Iskola, Sirok) 

 KÖBÖ SR CSOPORT (Kovács Béla Általános Iskola, Pécs) 

 VASZARI BICSKÁSOK (Ihász Gábor Általános Iskola, Vaszar) 

 TEKERGŐK (Tekergők Polgári Társulás, Alapiskola, Nyárasd, 
Szlovákia) 

 FÓTI FIGURÁSOK (Németh Kálmán Általános Iskola és AMI, Fót) 

 VAJK JÁTSZÓK (Vajk-sziget Általános Iskola, Budapest) 

 HUNCUTKÁK (Szacsvay Imre Általános Iskola, Nagyvárad, Románia) 

 TEÁTRUM SZÍNJÁTSZÓK (Teátrum Alapfokú Művészeti Iskola, 
Szolnok) 

 DIÁXÍNPAD (I. Kétnyelvű Általános Iskola és MNMI, Lendva, 
Szlovénia) 

 POGÁCSAKEDVELŐK (Munka Utcai Alapiskola, Komárom, 
Szlovákia) 

 TIZENKETTŐ (Cseh Károly Általános Iskola, Ada, Szerbia) 

 GALAGONYA (Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola, 
Magyarpolány) 

 PIPACSOK (Cogito ÁMK Hibó Tamás AMI, Salgótarján) 

 ÁKOMBÁKO (Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, 
Bácsgyulafalva, Szerbia) 

 SOLTIS LAJOS SZÍNHÁZ GYERMEKSTÚDIÓ (Soltis Lajos Színház 
Művelődési Egyesület, Celldömölk) 

 PEGAZUS (Avastetői Művészeti Iskola és AMI, Miskolc) 

 EZEKA (Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola, AMI és Óvoda, Miskolc) 
 

 
A 2015. évi gálaműsor tehát 27 csoport, 410 fő részvételével, az egyesület 

részéről 2 fő, illetve a Babits Mihály Kulturális Központ részéről 2 fő 
szervezésében, a helyszínen: 6 fő zsűritag, 1 fő konferanszié, 2 fő ügyelő, 1 fő 
videós, 2 fő technikus, 25 fő színész, 1 zenekar, 7 fő helyszíni koordinátor-

szervező közreműködésével valósult meg. 
Külön köszönet illeti a Babits Mihály Kulturális Központ fentebb fel nem sorolt 
személyzetét a rendezvény igényes kiszolgálásáért. Szintén köszönet illeti az 

étkeztetést bonyolító két cég munkatársait a minden igény kielégítésére 
törekvő, rugalmas hozzáállásért és a kedves, készséges kiszolgálásért. 

 
 
Június ötödikén, pénteken délelőtt 9.00 órától folyamatosan érkeztek a 

csoportok a szekszárdi művelődési központba - a meghívott csoportokról 
készített plakátokkal dekorált – előcsarnokában kialakított 

fesztiválportára, ahol minden lényeges információt (öltözőbeosztás, 
szállás, étkezés, fesztivállogóval ellátott baseball-sapka a csoport tagjai és 
vezetői számára, programfüzet, térkép, stb.) megkaptak a csoportvezetők, 

kísérők, a stáb a csoportok közben felmerült problémáit, kéréseit is igyekezett 
maradéktalanul megoldani. 
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Fél tizenegykor a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke nyitotta meg 
a fesztivált. 

Ezen a napon tizenhat előadást tekinthettek meg a rendezvény résztvevői. 
 
A huszonhét gyerekcsoport számára este fél nyolckor kezdődött a 

szórakoztató program (interaktív drámás játékok, tűzszínház, disco). Ezalatt 
a csoportvezetők és a zsűri tagjai szakmai beszélgetésen vettek részt. 

 
Június hatodikán, szombaton 9.00 órakor kezdődtek az előadások 
(összesen 11), majd a zsűri szakmai beszélgetésre várta a 

csoportvezetőket. Ez utóbbi alatt a gyerekek és a kísérők zenés műsort 
tekinthettek meg. 

 

 
A szakmai megbeszélést követően délután négykor került sor a fesztiválzáró 
ceremóniára. 

A diplomákat a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke és alelnöke adta át. 
Az országos fesztivál méltó dokumentálására filmfelvételt készítettünk a 

zárórendezvény összes előadásáról, amelyből válogatva néhányat elérhetővé 
tettünk az interneten (lásd: www.drama.hu). 
 

Tapasztalatok, szakmai hatások: 
 
A gyermekszínjátszás olyan művészeti nevelési, oktatási módszer- és eszköz-
együttes, amely a jövő generációját az emberi értékek középpontba 

helyezésével, a személyiség teljes körű fejlesztésével neveli. Célja olyan 
kulturált, kreatív, rugalmas, adekvát megnyilvánulásokra képes 

gyermekek nevelése, akik a gyermekszínjátszás adta élmények segítségével 
az értékközpontú, erőszakmentes és toleráns társadalom létrejöttében 
játszhatnak fontos szerepet. 

A gyermekszínjátszás lényegi eleme a közösségi lét, a közösségben való 
tevékenykedés. A színjátszó csoportban az együttes tevékenység a szociális 

fejlődést, a személyiség érését, a társadalomban betöltött szerep 
elsajátításának kreatív formáit teszi lehetővé. Mivel ebben az esetben a 
tanulási folyamat eszköze színházi forma, nem hanyagolható el annak 

szükségessége, hogy a "melléktermékként" létrejövő előadás bemutatásra 
kerülhessen. Ennek elsődleges terepéül a helyi közösség rendezvényei 
szolgálnak, azonban a csoportvezetők, sok esetben maguk a gyerekek is 

igénylik a professzionális visszajelzést a tanév során végzett munkájukról. 
Az eredményesség és hatás szempontjából elengedhetetlenül fontos minden 

olyan esemény, amely a csoportok találkozására, együttlétére ad lehetőséget.  
A színjátszás nem elhanyagolható előnye még a tanórai feldolgozással 
összevetve, hogy a gyerekek a munkafolyamatban való aktív részvételük 

által szorosabb kapcsolatba kerülnek a feldolgozott irodalmi művel, 
alaposabban megismerve azt. 
A hátrányos helyzetű, és/vagy kis településről érkező gyerekek számára a 

gyermekszínjátszó találkozó biztosítja a színházzal való találkozás 
élményét. 

Kiemelten fontosnak tartjuk még - a szűkebb és tágabb környezetünkben is 
megfigyelhető tendenciákat figyelembe véve -, hogy a színjátszás alkalmas 
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terepet nyújt a különböző kultúrák közötti feszültségek enyhítésére. 
Minden évben találunk a bemutatott darabok között cigány 

mesefeldolgozásokat, amelyek mind a közönség, mind a benne szereplő 
gyerekek számára érthetőbbé teszik például a cigány kultúra 
jellegzetességeit. E darabokat nem egy esetben (de nem csak) olyan csoportok 

állítják színpadra, ahol a résztvevők nap mint nap a saját bőrükön 
tapasztalják az együttélésből származó esetleges konfliktusokat. 

Reménykeltő és szívmelengető látni azt az együttműködést, ami egy-egy 
ilyen színpadi produkcióban megnyilvánul. 
A határon túli magyar gyerekek számára fentieken kívül az anyanyelv és a 

kulturális identitás megőrzésének lehetőségét is kínálja a 
gyermekszínjátszás. Hosszú évek óta jó kapcsolatokat ápol egyesületünk a 
határon túli magyarlakta területeken működő gyermekszínjátszó fesztiválok 

szervezőivel, szakmailag is támogatva az ott folyó munkát. Büszkék vagyunk 
arra, hogy az e fesztiválokról meghívott csoportok számára rangos 

elismerésnek számít a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
Fesztiválra szóló meghívás. 
 

A fent említettek figyelembe vételével kijelenthetjük, hogy a Weöres Sándor 
Gyermekszínjátszó Találkozó kiemelt fontosságú rendezvénysorozat, 
amelynek létjogosultságát több mint két évtizedre visszatekintő múltja is 

igazolja. 
 

Felmenő rendszerű seregszemlénk egyes eseményeinek eredményeit, a 
fesztiválra meghívott csoportok listáját, a fesztivál programját, a 
beszámolókat, képeket, videókat megtalálhatják az érdeklődők az 

egyesületünk hivatalos honlapján (https://www.drama.hu), illetve 
facebook oldalán (https://www.facebook.com/dramapedagogia?ref=hl). 

 
 
A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma, a 

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma  által nyújtott támogatás nélkül nem rendezhettük volna 
meg a gyermekszínjátszás egyetlen országos, csoportok százait és gyerekek 

ezreit összefogó rendezvényét ezen a színvonalon. 
 

Köszönjük! 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.drama.hu/
https://www.facebook.com/dramapedagogia?ref=hl
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