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A Közgyűlés a napirendet egyhangúan elfogadta.  

 

 

I. Közhasznúsági jelentés 

 

KL: A Közhasznúsági jelentés bemutatása (kivetítő segítségével) 

 

Kérdések az egyes tételekkel kapcsolatban :  

 

Hajós Zsuzsa (továbbiakban HZS): Mit jelent a saját tőkénél a tőke változás/eredmény rovat? Mi 

az egyéb ráfordítás? Mi az az értékelési tartalék?  

LDM: Sokszor azért lett más sorba írva, mert a könyvelő másként értelmezte az előző években az 

egyes alpontokat.  

KG: Mi az, ami ebben a jelentésben számunkra információs értékkel bír?  

LDM: A bevétel és a kiadás rovat egyformasága pl. azt jelenti, hogy a Társaságnak nem volt 

tartalékolható bevétele. A személyi jellegű ráfordítások a titkár fizetését jelenti.  

KL: A meglévő pályázatok értékelése a szöveges részekben található. 

KL: Van-e más kérdés? (nem volt) személyesen megköszöni Ledőné Dolmány Mária munkáját a 

közhasznúsági jelentés elkészítésében. Mi az Ellenőrző Bizottság javaslata?  

HZS+Lannert István (továbbiakban LI): Az ellenőrző Bizottság a Közhasznúsági jelentést a 

Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  



 

szavazás 

 

KL: Megállapítom, hogy az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Közhasznúsági Jelentést a 

Közgyűlés egyhangúan elfogadta.  

 

 

II. napirend: Napi ügyek 

KL: A titkár bérén kívül másra nincs pénzünk. A Társaság működésére nincs támogatásunk, a 

jelenlegi pályázati támogatásokat programokra nyertük. Vagy azt a választ kapjuk, hogy nincs 

forrás, vagy olyan támogatást kapunk, amit nem tudunk felhasználni: pl. volt év, amikor az 

EMMI 500e Ft-ot adott díjakra és a Weöres nem tipikusan a díjakra épülő fesztivál…Vagy 

esetleg van másra pályázati pénzünk, amit felhasználhatunk a saját céljainkra.  

Pap Gábor (továbbiakban PG): Nem lehetne megértetni a kiírókkal, hogy működésre adjanak?  

KL: Nem.  

LDM: 2013-ban arra volt pl. keret, hogy a közösséget megtartó csoportvezetőket díjazzák, de 

csak másfél év után jutott el a csoportvezetőkhöz a pénz.  

KL: A régi gyakorlat nem működik, és az új struktúrába pedig sokszor nem férünk be.  

Anomáliák: A Gyermekszínjátszás Patrónusa díjra eddig nem volt pénz, ha most lenne, akkor mi 

lesz az első három díjazottal? 

Végh Veronika (továbbiakban VV) Mi lenne, ha önkéntesen a titkár egyhavi bérét pl. 

felajánlanánk, vagy egy részét?  

KL: A Társaság a drámapedagógiai tanfolyamból él 3. éve.  

PG: A NEA nem ad, az országos szervezetek nem adnak?  

KL. Tulajdonképpen ez nem más, mint koldulás a működésre.  

HZS: 1215 tag a megemelt 4000.-Ft-os tagdíjával… 

KL. Ez alvó tagság – ezek közül 200-300 olyan tag van, aki be is fizet 

PG: Lehetne támogatói tagdíj, aki tud, legyen támogató… 

KL: Kampány szokott lenni.  

(Ezek után közös ötletezés következett, hogyan lehetne a tagoktól beszedni a pénzt. Nyilvánvaló, 

ha megszüntetjük a tagságát (LI javaslata), a tagdíjnemfizetés miatt, akkor ezt a többség nem 

fogja bánni.) 

 

HZS: Kellene egy ember, aki a forrásszerzésben a segítségünkre lesz.  

LDM: Én felkerestem egy szervezetet, és adott is nyolc olyan javaslatot, hogy csak nevettünk 

rajta.  

KL: Például Nánási Sándor nyomdász Debrecenben nyakába vette a várost és amikor ott volt az 

országos fesztivál, szerzett a cégektől egy csomó ajándékot…Lehetne valami olyan díj, hogy pl. 

„A Gyermekszínjátszás Támogatója”  próbáljunk valamit tenni, keressünk olyan céget, aki ehhez 

ért.  

Az elnökség elindult, rengeteg új kezdeményezésünk, programunk van:  

 Módszertani rendezvények – Nyíregyházától Pécsig, Celldömölktől Balassagyarmatig.  



 Oldani szerettük volna a Budapest központúságot 

 „DRÁMA VAN” rendezvénysorozat márciusban – ez eddig nem volt, jó helyi hírveréssel, 

egyfajta drámás közérzetjavító programként éltük meg. Ráadásul feltettünk a térképre 

néhány új helyet is.  

 Weöres – ez is meg lesz az idén, a megyei és regionális rendezvények után az Országost 

tudjuk mi (a Társaság) megszervezni. A döntés a bejutásról ma délután várható.  

 Egy TÁMOP-os kutatás segítségével szakértői drámás képzést tudunk hirdetni (és 

akkreditáltatni) a nyári „Dráma van” (volt Mezítlábas Dráma) keretén belül.  

KG: Szerintem nem csak támogatókat kell keresnünk, hanem fontos a tagság megmozgatása, a 

szervezetfejlesztés.  

KL. Igen, aktivizálni kell a Társaságot. Erre is szegődtünk: az Elnökség ehhez ad impulzusokat 

ebben az évben.  

VV: Lehetne rendszeresebb a Hírlevél.  

Láposi Terka (továbbiakban LT): Befele és kifele is kell dolgozni. Mi lesz a forrás? 54 pályázat 

érkezett a színházi nevelési részhez, a java kőszínházakból.  

PG: Le kellene védetni magunkat. Össze kell fognunk! 

KL: A minisztérium elsősorban a kőszínházi színházi nevelési programokat támogatja.  

Varjú Nándor (továbbiakban VN): A kőszínházi társulatok alapvetően nem nyitottak.  

KL: Ez már átvezet minket az egyéb ügyek napirendi pontjához.  

 

 

 

III. Egyéb ügyek 

HZS: Egyre többször előkerül, hogy nem jó az a stratégia, hogy az összes Weöresre kapott 

Társasági pénzt az országos fesztiválra költjük.  

Legalább a lojalitás miatt kellene gesztus a megyei és a regionális fesztiválokat támogatni.  

KL: Volt olyan év, hogy a Társaság pályázhatott az egész fesztiválra. Akkor három napig 

számlákat írtam alá. Most mindenki megpályázza a saját rendezvényét. Szeptemberben az éves 

előkészítő megbeszélést is tartunk a pályázatok beadása előtt, ezzel is segítséget nyújtunk a helyi 

szervezőknek.  

HZS: Gesztus, vagy pénz a megyei találkozókra?  

KL: Az egész Weöressel gondom van, pl. ha nem pályázunk a nagyrendezvényre, akkor semmire 

sem tudunk pályázni. Sokat teszünk azért, hogy a nem, vagy alig működő megyei hálózat helyett 

új partnereket találjunk. Pl. NMI… A megyei és regionális szervezőknek mindig megköszönjük a 

munkáját és meghívjuk őket az országos fesztiválra is.  

VV: Közmunka program? Könyvtárak elvben befogadói lehetnek színjátszós programoknak erre 

van forrásuk, csak meg kell keresni őket. Mi egy éve dolgozunk így a debreceni városi 

könyvtárral.  

VN: Nekünk is pozitív tapasztalataink vannak a könyvtárakkal Győrben.  

KL. Szerintem ezek a kapcsolatok helyi szinten tudnak igazán működni.  

VN: Lehetne a Könyvtárak napjára megkeresni őket.  

KL: Veronika, Szabolcs, Nándi utánanéztek ennek a lehetőségnek?  



LDM: A közmunka programmal kapcsolatban vannak negatív tapasztalataink. Ha valaki 

közmunkással megold egy feladatot, arra soha többé nem kap státuszt.  

KL: mégis használható valamire, például most nem lenne a Weöresről kutatható adatbázisunk, ha 

tavaly nem lett volna itt egy közmunkás, aki összeállítja.  

KG: Kapcsolatkeresés az NMI-vel?  

KL: Azt tapasztaltuk, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet átmeneti állapotban van.  

LDM: Folyamatos a kapcsolatkeresés, de a jelenlegi vezető nem döntésképes. Van kapcsolatunk, 

pl. az NMI egyik osztályvezetője tavaly még a Weöres egyik szervezője volt.  

KL: Ne hagyjuk magunkat. Javaslom, hogy az elnökség tegyen lépéseket és számoljon be a 

közgyűlésnek az anyagi helyzet javítása érdekében.  

LT: Mi a helyzet a magazinnal?  

KL: Sok függő kérdésünk van, a Drámapedagógiai Magazin is ilyen. Nincs rá támogatásunk.  

PG: A Nagy András László által szerkesztett Játékos is csak online jelent meg az utóbbi években, 

de úgy készült, hogy bármikor nyomtatható legyen… 

KL: nem biztos, hogy ugyanolyan volt a színvonala, mint a print változatnak.  

HZS: Az online lapnak is kell szerkesztő, nem kell feladnia színvonalat.  

KL: Jelen pillanatban erre egy fillérünk sincs. Közben felemeltük a tagdíjat, és nem küldtük a 

DPM-et, igaz ezt még nem is kommunikáltuk a tagság felé.  

 

 

Budapest, 2015. május 16.  

 

 

 

Jegyzőkönyv-vezető aláírása:  ………………………………………………… 

Körömi Gábor 

 

Hitelesítő I. aláírása:    ………………………………………………… 

Ledőné Dolmány Mária 

 

Hitelesítő II. aláírása:   ………………………………………………… 

Nyári Arnold 


