
MDTP elnökségi ülés 

 

Időpont: 2016. május 8. vasárnap 10.00 

Helyszín: Budapest, Móricz Zsigmond Körtér 2. (Varjú Nándoréknál) 

Jelen vannak: Ledőné Dolmány Mária, Füsi Anna, Nagy Zsuzsi, Alapi Tóth Zoltán, Varjú Nándor, Pap Gábor, Nyári 

Arnold, Kaposi László, Körömi Gábor 

A feljegyzést készítette: Körömi Gábor 

 

 

Kaposi László (KL):  

Napirendi javaslatok – legyen Weöres általában. (15 perc) 

Utána nyár, további tervek 

Józsa Kata levele – a minősítés ellen: engedjük el, mert nem hasznos 

Minősítés... De nem a minősítéssel, hanem tkp. a továbbjutással van baj 

Tóth Zoltán (TZ): Nálunk két ezüst ment a regionálisra, és az arany nem... 

KL: Vagy van felmenő rendszer vagy nincs. 

Pap Gábor (PG): Legyen olyan irányelv, hogy hány arany mehet ki stb.?  

KL: Nincs ilyen, a zsűri kiválasztásnál legyen egy régi tag és egy új.. 

Idén pl. kevesebb van aranyból, de pl. több a továbbjutó ezüst.  

PG: Egy kis tanulság a kecskeméti levelezésből: úgy érzik, hogy meg vannak rekedve, ezen esetleg egy képzés, vagy a 

várost fontossá tevő gesztus kellene. A továbbjutás túlságosan hangsúlyos most. Lehetne erősíteni a tét (továbbjutás 

nélküli) fesztiválokat. 

KL: Volt, hogy nem volt országos döntő, hanem a feljutó csoportok tájoltak... de lehetne nem felmenő rendszer, 

hanem sok fellépési lehetőséggel sok kis fesztivál... Sok előadási lehetőség kellene 

TZ: Nincs súlya a fesztiváloknak, nem a játék a fontos, hanem a továbbjutás és a verseny.  

Varjú Nándi (VN): Szfvron – jön a csoport, eljátszik, aztán elmegy... mert nem érdekli a másik.  

TZ: Mert Fehérváron vannak a diáknapok és az a buli, a többi nem érdekes... 

pl. A Zsolnayban lesz tehetségnap, 13 gyermekszínjátszó csoporttal, de egyik sem volt a Weöresen... 

A Helikonon is ez a helyzet.  

Körömi Gábor (KG): Vajdaságban is... 

KL: A Vajdaság jó példa: Takarics Róbert szervezi a másik fesztivált, a Vajdasági a legnagyobb határon túli válogató, 

30 csoporttal, ezen kívül van az ő fesztiváljuk... A magyarországi Weöresen kívüli gyermekszínjátszó fesztiválokat is 

fel kellene térképezni 



KG: A kérdőívben van erre kérdés és érkeztek is válaszok rá, ez alapja lehet a feltérképezésnek.  

KL. Alapvetően a csoportok száma nőtt, a baj inkább egyes megyékben a jelentkező csoportok számával van... hét 

megye alig-alig jelentkezik... 

Vannak csoportok , de nem biztos, hogy baj, hogy nem jelentkeztek... pedig ezekre a csoportokra is szükség van... 

TZ: Veszprém megye , Komáromi Sanyiék  jövőre szélesednek. 

KL: Az ország egyharmadára ktp válságstáb kellene. A fehér foltos területeket kellene megerősíteni... 

Több helyszínről érkezik visszajelzés, hogy oda nem szabad szervezni fesztivált.  

16 helyen civil, vagy városi oktatási intézmény, 4 helyen szervezte volna az NMI, (ha nem állította le volna) A civil 

partnerek lehetne az elmozdulás iránya... 

Ebben muszáj új partnereket keresni: pozitív példa: Tóth Zsóka (Komárom) 23-ra futtatta fel 

Varga István Zalaszentgrótról – Somogy megyében meg lehetne találni Sasát (Sárközi Angéla) 

Nyári Arnold (NYA): Pétfürdőn alig várták, hogy ők rendezhessék. Dombóváron van hagyomány, de a város nem 

támogatta, és a helyi szervező megteremtette a feltételeket... 

KL: Kisvárda a negatív példa, se a gyerekek, se a zsűri nem kapott semmit... 800e ft támogatással... 

Ledőné Dolmány Mária (LDM): 8.45 kor kezdődött, este hétkor mi szóltunk, hogy szeretnénk délben zsűrizni... Mi 

szóltunk, hogy legalább egy kávét, vagy szendvicset kapjunk.  

11.05. 

KL: Mit mondtak a regionális zsűrik? 

négy regionális ment le eddig:  

Szegedi regionális 

1. Pemetefű (Szeged Kiskundorozsma)   

1. Lazarcú Maszkák (Kecskemét) (Sárosi) 

1. Lájk (Kecskemét)  

1. Tekergők (Makó) 

+ Kecskemétről – Hodován Péter Kincskeresők (Dusnok) Másik regionálison voltak.  

Második körben: Felsőszentiváni Kísérleti Színpad (Kalmár János) 

Budapesti regionális:  

1. Paff Színpad (Sirok) 

1. Ötletelők (Törökbálint) 

1. Mester színházi Műhely Gencsev Gábor (IX. Kerület BP) 

1. Losi Néty Szé Tóth Orsi (BP) Losonczi téri Általános Iskola 

 



Pécs 

1. CS 6.15 Mohács Forrás Művészeti Stúdió És farkasok és Piroskák 

2. Kodály Kicsik (Gál Éva és Kicsi Zsolt) – Újoncok 

2. KB csoport Teljesen be vagyok zsiráf (Pécs) 

 

Kisvárda 

1. Bolyai Iskola Bolyaisokk (Debrecen)  Deczki Klára (Helyi) 

2. Várhidi Attiláék, - Alföld színpad 

2. Tiszavasvári cigány gyerekekből álló csoport  

 

Megyei találkozók javaslatai... 

 

Nagyváradi Huncutkák – igen 

Kérdések:  

Ha a megyein javasolták, de a regionálison nem, akkor kérdezzünk rá?  

A musical való, vagy nem való a Weöresre?  

Don Bosco – budapesti „megyei”... 

Vas megyei... 

Kérdés:  

A megyei találkozónál ki javasol, ki fogad be a regionálisra... 

KL: Ennyi arany és a megyeiről ezüsttel ennyit javasol továbbjutásra... 

(ezen polemizálunk) 

Az arany automatikus továbbjutás – és az ezüstből javasol... 

Ezt tisztázni kell.  

Készül az országos műsor a regionális és a megyei javaslatok alapján... 

11.54.  

Készül a lista (időtartam, létszám) 

SZÜNET 

 

Az Országos fesztivál ügyei... 



Adatok, szervezői elérhetőségek, egyebek.  

Vojtina, Csokonai Színház, Déry Múzeum díszterme 

Konferencia 

Mikor kezdődik a fesztivál?  

13.00 köszöntő... 

Konferálók? Nincs Kálócz Laci, lehet Éva-Viktor páros, Jobbágy Kata, Németh Eszter... 

Egyeztetés… 

Hány órára érjünk le?  

8-ra érjünk le... 

Ki a stáb?  

Zsuzsi, 2 helyszín ügyelő, Egervári (Csokonai)az egyik ügyelő + Gábor - Arnold (Vojtina) ügyelés a másik napon  

Flashmobos játék a másik napon?  

csoportok érkezése 10-től  

bejárás –   

Szállás átvétel délután (3-tól vagy 4 től)  

ebéd nincs az első napon 

: hol tudnak a buszok parkolni?  

Színházban indul – rövid köszöntő 

fesztiváliroda működik folyamatosan... 

Zoliék – Csütörtök este lemennének -  

Zsűri: Ráczkevei Anna és Asbóth Anikó és Pinczés István 

2 autó... 

A csoportoknak legyen kísérője még, így a csoportok vezetői részt vehetnek a szakmai beszélgetésen 

Csokonai – 2 blokk 

a Vojtinában 1 blokk (itt lehetne vége a pénteknek...) 

A csoportokat elvárhatnánk az előadásokra közönségnek ( és nem a strandon) 

péntek 10- és 1 óra között az összes beállást megoldani.  

étkezés: Barabás étterem – 2000ft /bruttó teljes étkezést elvállalták... Vacsora, ebéd, reggeli, ebéd + úti csomag, 

szállás elfoglalás és vacsoráztatás... 

 



SZOMBAT ESTE 

Déry Múzeum előtti tér – Ady Gimnázium Pipin?  

A színház megcsinálja a hangosítást 

és ehhez lehetne némi közösségi játék – kapnak előzetes feladatot, amivel készülnek és ezt kellene levélben 

kiküldeni... 

Közösségi játék – adott témára Flashmob-ot készítenei – péntek délután, szombat reggel – és  

Mondjuk önmagunk bemutatásáról 8 db állókép – ezt bemutathatják péntek este... és et ki lehetne dobni a netre 

Déry múzeum – mögött a Baltazár Dezső térre – 3 perc alatt – déry tér ünnepélyes ezmegaz, utána átmenni a 

Baltazár Dezső tér – nagy fal méretben szoktak vetíteni – Kölcsey és a MODEm is ott van... 

ki lehetne dobni.. a netre.. 

ÉS lehetne az ünnepélyes megnyitón vetíteni a képzőművészeti kiállítást is... (vagy kiállítás helyett... 

ez torkollna át a Hajdú táncházba...10 ig 

Polgármesteri köszöntő. 5 perc,  

ismerkedős játékok, fél kilenctől  

9-től táncházasdi... 

Eső változat? lehetne a teljes Pipin  

A Vojtinás bejárása lehetne valamennyi előadásnak pénteken 

Szombaton kezdhetnénk a Vojtinában, közben a nagyszínházban bejárás 

12-13 között ebédszünet... 

Szakmai?  

Péntek délután lehetne közönséget szervezni a helyi művészeti iskolásokból... 

és kérdés, hogy szombaton ki fog minket nézni?  

15.00 – előadások vége 

utána szakmai   

16.00 – zárás.  

Színházjegyek... TZ 

Ajándék: Pátria, Libri, Bringóhintó (KG) 

Zárás : 

Vojtina zenészei,  

Díjátadás 

Molinó –(KG) 



 

szilikon karkötő / nyakbaakasztó?  

Weöres Stábértekezlet... 

egy héttel a rendezvény előtt 28-án  

flashmob-os ötletek – Debrecen különböző pontjai... 

Ehhez legyenek jó kiírások... 

15-16 kötött szombaton városi akadályjáték... 

Flashmob, Mari 

Közösségi játék Péntek este Arnold / Gábor 

 akadályjáték Egervári 

 

13.53.  

SZÜNET 

STÁBÉRTEKEZLET:  május 26 du 5.  

További ügyek 

Spárta dráma Papesz, TZ 

Augusztus 17-18.  

színjátszós és drámás rendezvény 

július közepére állt össze a program, a WSO után lehet meghirdetni... lehetne ebben korábbi időpont... 

 

november 18-19 – SZDN 

pénz nélkül... 

Ebben benne van az akadémiai albizottság közgyűlése 

Szegeden még tart a neveléstudományi konferencia 

felsőoktatási tematika... 

Képzések bemutatkozása 

Péntek inkább színjátszás,  

Szombat mondjuk a felsőoktatás – ebben a tanárképzés, tanítóképzés, drámapedagógus képzés, stb. akadémia, 

doktori képzés, egyetemi műhelyek bemutatkozása.   

Színjáték, improvizáció 

 



 

A csapat majdnem megkóstolta a Kalóz nevű bort.  

 

Szervezzük az Színház Dráma Nevelés-t  

Lenne a péntek a z improvizációé 

Szombat a felsőoktatásé 

 

TZ: Jövő évi POSZT elő Weöres Pécsett... 

 

Tehetségpontos pályázat 

MMA pályázat  

Továbblépési lehetőségek 

szervezet-fejlesztés 

ünnepi műsor mint téma, amivel meg lehet jelenni, amiről beszélnek... 

KL. 30 órás szakértői drámás továbbképzés 

Szervezetfejlesztési kérdések... 

 

Kitüntetési javaslatok:  

Bonis Bona  jövőre 

Csokonai Díj: Alkotó közösségnek is lehet... 

Berzsenyi Díj 

 

Belőni a szeptembert esetleg a díjjavaslatokra 

Stábértekezlet időpontkeresés célozzuk meg a 29 vasárnap –délelőtt MARCZI.  

16. 02. bezártunk. 

  

A jegyzőkönyv hitelesítése: 
 

Kaposi László 
elnök 

 

 


