
Beszámoló a
MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG 
működésének utolsó esztendejéről
(2017 december – 2018 november)

Működésünkben ebben az esztendőben a saját „klasszikusainkra” szorítkoztunk: szakmailag
jó színvonalon, úgy véljük, hogy az esetek többségében közmegelégedésre megszerveztük a
hagyományos nagyrendezvényeinket: köztük a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozó és  Fesztivált,  a  Színházi  Leckét  (társrendezővel),  a  Dráma van!  programjait  és
aktuálisan a Színház-Dráma-Nevelés programját. 
Előkészítettük  a  következő  évi  országos  gyermekszínjátszó  találkozó  és  fesztivál
megrendezését – ennek szervezési, egyeztetési és pályázati feladataival együtt. 
Megszerveztük és maximális  létszámmal indítottuk,  részben lebonyolítottunk két 120 órás
drámapedagógiai  tanfolyamot,  továbbá  akkreditáltattuk,  illetve  elindítottuk  a  120  órás
gyermek- és diákszínjátszó rendezői képzést. 
Jelentős szakmai érdekvédelmi tevékenységet végeztünk, több esetben eredménnyel (például
a szakhatóságok felé, valamint a Nemzeti Alaptanterv kapcsán). 
Jól  működő  kapcsolatrendszert  alakítottunk  ki  és  működtettünk  országos  hatókörű
társszervezeteinkkel.
Belső ügyeinkben – régi adósságunkat letudva – megújítottuk a tagnyilvántartásunkat.
Jelentős  mértékben  átalakíttattuk  internetes  oldalunkat:  korszerűbbé,  gyorsabbá,  jobban
használhatóvá tettük. 
Továbbra  is  fenntartottuk  a  nemzetközi  tagságunkat  az  IDEA  nevű  világszervezetben,
figyelemmel  kísérjük  a  nemzetközi  kapcsolatok  alakulását,  és  elindítottuk  egy  regionális
nemzetközi találkozó szervezését.
Angol vendégelőadóval mesterkurzust szerveztünk drámatanároknak, amely a beszámolónk
megjelenését követő napon veszi kezdetét.
A beszámoló írásának idejére kész a Drámapedagógiai Magazin két idei száma: még két szám
fog megjelenni ebben az esztendőben.

Anyagi  helyzetünkben továbbra is  a tanfolyami bevételek jelentik  a  folyamatos  működést
lehetővé  tevő  stabilizáló  erőt.  Ha  ez  nem  lenne,  akkor  napi  pénzgondoknak  lennénk
kiszolgáltatva.  Mint  ahogy  minden  programtámogatás  kapcsán  ez  a  helyzetünk:  kiírják-e,
mikor és mire az esedékes pályázatokat, kapunk-e támogatást, illetve megérkezik-e az ígért
támogatás.
A 2018-as esztendőt főleg az utóbbi határozta meg. Az amatőrszínjátszás területén dolgozó
három  nagy  társadalmi  szervezet  összefogva  dolgozott  ki  olyan  programot,  amelyet  az
egymást váltó kulturális vezetők egyaránt támogatásra érdemesnek gondoltak, ezt írásban is
jelezték, de pénzt még egy fillért sem láttunk belőle. Abban bízunk, mint ahogy gazdasági
beszámolónkban is olvasható, hogy ez a pénz még ebben az esztendőben megérkezik.

Beszámolónk  folytatásában  a  tavaly  novemberi  közgyűlés  óta  eltelt  időszakban  végzett
munkánkról a nagyobb programok listázásával, rövid ismertetésével adunk áttekintést.



SZÍNHÁZI LECKE 
– módszertani nap 2018. február 10-én, szombaton
TÖRTÉNIK VALAMI – és akiktől változik a világ
A Színházi lecke a Marczibányi Téri Művelődési Központ és a Magyar Drámapedagógiai 
Társaság közös rendezvénye. A módszertani napot hagyományosan gyermek- és 
diákszínjátszó csoportvezetőknek, -rendezőknek; drámatanároknak; színházi neveléssel 
foglalkozóknak; független színházi műhelyek munkatársainak; színház- és drámaszakos 
hallgatóknak; művészeti iskolák tanárainak; színi stúdiók tanulóinak; közművelődési 
szakembereknek; szakmabeli és szakmán kívüli érdeklődőknek ajánljuk. Ez évben is szép 
számú közönség vett részt a programokon. 
Előadóink voltak:

 Benkó Bence és Fábián Péter rendezők (k2 Színház)
 Góbi Rita táncművész, koreográfus, táncpedagógus
 Pass Andrea író, rendező
 Vecsei H. Miklós dramaturg, író, színész és ifj. Vidnyánszky Attila színész, rendező 

(Vígszínház)
A nap moderátora: Kaposi László drámatanár, rendező

XXVII. WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS 
GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ ÉS 
ORSZÁGOS FESZTIVÁL
Egyesületünk huszonhetedik alkalommal rendezte meg a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó
Találkozó  és  Fesztivált.  A magyar  gyermekszínjátszók  egyetlen,  az  ország  egészét  érintő
rendezvénysorozata  a  hagyományoknak  megfelelően  felmenő  rendszerű  volt:  megyei  és
regionális találkozókból épült fel, majd ezek sorozatát zárta a debreceni országos fesztivál. A
gyermekszínjátszók felmenő rendszerű országos találkozójának első két lépcsője válogatott az
országos fesztiválra. 
2018-ban 233 csoport jelentkezett, közülük végül 208 csoport részt is vett. (Ez a szám nem
tartalmazza a határon túli magyar gyermekszínjátszó találkozókon induló csoportokat – ezen
rendezvények  egy  része  szintén  a  mi  fesztiválunkra  válogat.)  A  programsorozat  megyei
szinten 22 helyszínen 22 fesztiválnapot, míg regionális szinten 6 helyszínen 6 fesztiválnapot
jelentett, az országos fesztivál 3 napos volt.

A  magyar  gyermekszínjátszás  országos  fesztiváljára  a  hazaiak  mellett  minden  esetben
meghívjuk az adott évben legjobb határon túli magyar gyermekszínjátszó csoportokat is (a
különböző  zsűrik  egyeztető  megbeszélése  alapján  erre  leginkább  érdemesnek  vélt
előadásokról  van  itt  szó):  ebben  az  esztendőben  25  hazai  mellett  6  határon  túli  csoport
képviselte Szlovákia, Románia (két csapattal is), Szlovénia és Szerbia (szintén két csoporttal)
magyar  nyelvű  gyermekszínjátszóit.  Az  országos  fesztivál  e  megközelítésben  nemzeti  és
nemzetközi.

Az országos fesztiválra az országos találkozósorozatra jelentkező – tetszőleges taglétszámú –
gyermekszínjátszó  csoportok  produktumai  közül  az  adott  évben  példaértékűnek  tartott
előadások  kapnak  meghívást.  A szervezők  által  felkínált  színházi  helyszínekből  választva
kamarateremben (sajátos helyzet, hogy a Vojtina Bábszínház tere sem számít kamaratérnek,



csak  jóval  kisebb  színházi  tér,  mint  a  Csokonai  Színház)  vagy  nagyobb  színházi  térben
mutatják  be  az  egyes  csoportok  a  meghívott  előadásukat  a  fesztivál  résztvevőinek  és  a
szakmai  közönségnek.  A  közönségtől  érkező  közvetlen  reakciók  mellett  a  bemutatókat
követően  szakmai  beszélgetések  formájában  találkozhattak  a  csoportvezetők  és  rajtuk
keresztül a csoporttagjaik a szakmai zsűri és a két évvel korábban bevezetett (és folyamatosan
nagy sikernek örvendő) diákzsűri visszajelzéseivel.
A fentiek mellett a csoportok a saját bemutatásukat szolgáló rövid videófilmeket készítettek
és  hoztak  a  fesztiválra.  Mindezeken  kívül  számos  érdekes  kiegészítő  programon vehettek
részt. Debrecen városa a Nagyerdővel európai szintű, messze „nem hétköznapi” adottságokkal
rendkívül jó lehetőségeket biztosított a szervezők és a csoportok számára: viszonylag könnyű
volt  kiegészíteni  a  fesztivál  dús  szakmai  programját  az  oldást,  lazítást  lehetővé  tevő
pillanatokkal  is.  Talán  ettől  is  alakult  ki  olyan  fesztiválhangulat,  ami  erősen  hatott  a
résztvevőkre, és amire nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk már a fesztivál ideje alatt, és
azt követően is.
A résztvevők színvonalas műsorfüzetet kaptak, továbbá minden résztvevő kapott nyomtatott
nyakpántot egy laminált fesztivállogóval. 

Az  országos  fesztivál  megvalósításának  szakmai  vonatkozásai,  tapasztalatai,  a
megvalósítás eredményességének elemzése
Ezen  a  nagyrendezvényen  a  produkciókat  már  nem minősítjük,  nincs  rangsor,  nincsenek
sorrendet (akaratlanul is) felállító díjak: az ide bejutó csoportok mindegyike két előző körben
kiemelkedőnek  bizonyult,  az  adott  évben  az  ország  legjobb,  legérdekesebb  előadásait
létrehozók közé tartozik. Itt minden csoport jutalmat kapott. Ennek „nagysága” vagy „értéke”
nem a csoportok előadásaitól, hanem a szervezők pillanatnyi anyagi lehetőségeitől függ.
A  szakmai  beszélgetések  vezetésére  rangos  színházi  szakembereket  kértünk  fel,  köztük
országosan ismert, kiváló helybéli kollégákat is (Asbóth Anikó és Dr. Lukovszki Judit mellett
Uray Péter vett részt a zsűri munkájában). 
A XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál ismét színes, érdekes,  jó
hangulatú gyermekünnepéllyé, egyben színházünnepé válhatott.
Ami az előadások tükrében jól érzékelhető: egyre inkább a valóban a gyerekek életéről szóló
történetek feldolgozása felé mozdul a magyar gyermekszínjátszás: több az epikus anyagból
indító  alkotás  és  több  az  életjáték.  Ezzel  szemben  a  szerkesztett  játékok  jelenleg
visszaszorulóban vannak.
A  csoportvezető-rendezők  közötti  generációváltás  folyamatban  lévő  és  mindenképpen
említésre  méltó  és  fontos  tendencia.  Rendszeresen  megjelenő  igény  a  képzés,  és  mint
probléma jelentkezik azok hiánya a szakterületen – erre reflektál a frissen akkreditált rendezői
képzésünk.
Az országos fesztiválhoz kapcsolódó módszertani konferencia jelentős szakmai esemény
volt. Az egyes művészeti nevelési területek olyan jelentős alkotói voltak a programban, akikre
egyenként  (és  egyes  előadóinknál  külföldön  is)  megtelnek  nagy  termek.  Fontos,  hogy
Debrecen az országos fesztivállal és a konferenciával egyfajta módszertani központ szerepet
tölt be kétévente –  ezzel együtt látható, hogy milyen jelentőségű lehetne, ha ezt a módszertani
központ funkciót a drámapedagógia, gyermekszínjátszás, bábjátszás, diákszínjátszás területén
folyamatra  lehetne  tervezni  és  építeni.  A  kisugárzása  a  helyi  szellemi  potenciálra  építve
országos  lehetne.  Vannak  a  program  összeállítására  és  a  szervezésre  vonatkozó,  jól
hasznosítható tapasztalatok az idei program alapján.

Anyagiak: a  fesztivál  megszervezését  lehetővé  tevő rendkívül  fontos  és  jelentős  mértékű
városi támogatás a rendezvény nyitó napján megérkezett: mindenkinek köszönet érte, akinek
ebben része volt.



A fesztivál alatti és azt követően érkezett pozitív visszajelzések tükrében állítható, hogy  az
egyik legjobb debreceni országos gyermekszínjátszó fesztivál zajlott le idén.

Köszönet minden közreműködőnek, segítőnek!
A fentiekben ismertetett és elemzett tevékenységünknek rendkívül fontos eleme volt Debrecen
város jelentős mértékű anyagi segítsége és a Nemzeti Kulturális Alap kisebb összegű anyagi
támogatása – enélkül megvalósíthatatlan lett volna a rendezvény.
Köszönet érte.

PRÓBA – JÁTÉK – FELVÉTEL
KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATUNKRÓL

A  Magyar  Drámapedagógiai  Társaság  a  Weöres  Sándor  Országos  Gyermekszínjátszó
Fesztivál  kiegészítő  programjaként  2015-től  képzőművészeti  pályázatot  hirdetett
gyermekszínjátszóknak – 2018-ban mozgókép pályázatot hirdettünk. 
Olyan,  maximum  3  perces,  vágott  bemutatkozó  filmetűdök  készítését  kértük,  melyekből
kiderül, hogy mit jelent a gyerekek számára a színjátszás. Milyen a hangulata a próbáknak,
hogyan, milyen körülmények között dolgozik a csoport, milyen hagyományai vannak stb.
Az alkotások készülhettek mobiltelefonnal, fényképezőgéppel, és természetesen kamerával is,
a lényeg a hangulat, az atmoszféra volt. Arra kértük a pályázókat, hogy az elkészült filmeket
töltsék fel a Youtube-ra, és a megosztható linket küldjétek el nekünk.
A beérkezett alkotásokból a legsikerültebbeket a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozó záró rendezvényén a fesztivál közönsége előtt is bemutattuk. 
Az elkészült filmeket a Magyar Drámapedagógiai Társaság és az országos fesztivál (WSO) 
Facebook oldalán is megosztottuk.

 

DRÁMA VAN – nyáron is / 2018
Műhelyfoglalkozások – tréningek – előadások
Időpont: 2018. augusztus 16-17. (csütörtök-péntek)
Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A)
Szervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság
A Dráma van – nyáron is (2018) létrejöttét a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
segíti  –  a  Marczibányi  Téri  Művelődési  Központ  kezdettől  napjainkig  támogatja  ezt  a
rendezvényt azzal, hogy ingyen adja a legjobb termeit hozzá (nem lehet eléggé megköszönni a
Ház vezetőinek ezt: más intézményekben az ilyesmi nagyon ritka manapság).
Nyár végén sem pihen a drámások kicsiny csapata: a Spárta dráma és a Mezítlábas dráma
nyomdokain rendeztük meg idén is a Dráma van – nyáron is! című kétnapos tréningsoro-
zatot.  Ezzel  az  alkalommal  kifejezetten  a Színház-  és  Filmművészeti  Egyetem  dráma-
instruktor  szakán  tanuló-tanító  vagy  már  végzett  szakembereket  kértünk  fel,  hogy
munkájukon keresztül mélyebb bepillantást nyerhessenek a drámások az SZFE drámapeda-
gógia alapozó képzésébe. (A rendezvény szervezője Tölgyfa Gergely volt.) 
A nyár, a hőség ellenére szép számmal vettek részt kollégáink – tagjaink és nem egyesületi 
tag érdeklődők – ezen a sokszínű drámás, színházi nevelési, színházpedagógiai rendezvényen.



DRÁMA (HELYZET) VAN – a dramatikus nevelés 
hete
A  programsorozat  célja  volt,  hogy  felmutassa  a  gyerekekkel,  fiatalokkal,  felnőttekkel
folytatott dramatikus tevékenységek sokféleségét, népszerűsítse a drámapedagógia módszereit
és  felhívja  a  figyelmet  az  e  téren  tevékenykedő  szakemberek,  csoportok  munkájára,
eredményeire. A 2018. szeptember 24-29. között zajló programsorozattal további célunk volt
megmutatni – többek között – az új Nemzeti Alaptanterv tervezőinek és a döntéshozóknak
is, hogy a drámás tevékenységeknek milyen nagy jelentősége, súlya és helye van az oktatási,
nevelési, kulturális és művészeti feladatok rendszerében.
Láthatóvá akartuk tenni – legalább ebben az egy hétben, hogy mennyi minden történik drámás
fronton a  hazai  és  határon  túli  gyermekek,  fiatalok  oktatásában,  nevelésében!  A program
belőlünk, drámatanárokból, a mi szokásos és nem szokásos tevékenységeinkből állt! Ahogy
az év minden napján, ebben a 6 napban is rengeteg drámás esemény történt országszerte − sőt
határainkon  túl  is  magyar  nyelven  –,  melyeket  az  MDPT  csokorba  fogva,  közösen
kommunikált. 

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

IDEA, IDEA EUROPE
Az  IDEA  EUROPE esedékes  gyűlésére,  Amszterdamba  az  előzetes  tervek  ellenére,
„forráshiány miatt” nem küldtünk képviselőt. A meg nem érkezett támogatások egyik hatása
volt  ez,  annak  a  költségét  vállalhattuk  csak  fel,  amire  a  szakmai  működésünkhöz  elemi
szükségünk volt, minden más a második kosárba került.
Belekezdtünk  egy  kelet-közép-európai  műhelytalálkozó  szervezésébe,  aminek  tervezett
időpontja a 2019. évi országos gyermekszínjátszó fesztivál nyitónapja lenne (2019. június 6.
csütörtök).  A  környező  országok  szakmai  szervezeteinek  képviselői  ezen  remélhetőleg  a
határon túl élő magyarok szervezeteinek képviselőivel együtt vehetnek majd részt.

120 ÓRÁS DRÁMAPEDAGÓGIAI 
TANFOLYAMOK, GYERMEK- és 
DIÁKSZÍNJÁTSZÓ RENDEZŐI TANFOLYAM 
2018-ban  a  hagyományoknak  megfelelően  két  alkalommal  indítottuk  drámapedagógiai
képzésünket.
Az első félévi tanfolyamon 29-en indultak és 24 fő vizsgázott.
A második félév kurzusán 30 fő vesz részt.
(Továbbra is ez a képzés, a két tanfolyam biztosítja az MDPT pénzügyi bevételének túlnyomó
részét,  kb.  kétharmadát.  Mint  említettük  már,  jelentősége  egyesületi  működésünkben
rendkívül nagy. A képzés akkreditációja 2019-ben jár le, ezért a 2018-as év egyik feladata
lesz az akkreditáció megújításáról való gondolkodás és gondoskodás.) 
Szervező: Füsi Anna
Képzésvezető: Kaposi László 



DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN
A  magazin  pályázati  támogatása  jelentős  mértékben  csökkent:  ez,  elnökségi  döntésünk
alapján, nem akadályozhatja meg a kiadását. 
A  magazin  tartalma:  az  első  két  szám  a  gyermekszínjátszással  (58.  szám),  illetve  a
diákszínjátszással  foglalkozik  (59.  szám).  A harmadik  szám a  báb  –  dráma  –  pedagógia
hármasának lehetséges kapcsolataival foglakozik (60. szám). A negyedik szám hangsúlyosan
a drámapedagógiáról szól. (61. szám)
A  magazin  megjelentetését  az  NKA  pályázati  támogatása  mellett  egyesületünk  anyagi
önereje, hozzájárulása teszi lehetővé.

A MAGYAR GYERMEKSZÍNJÁTSZÁSÉRT ALAP
A létrejött alap azon reményeinket továbbra sem váltotta be, hogy „közadakozásból” hirtelen
nagyobb mennyiségű, és nem az eddigi pályáztatóktól,  továbbá nem az államtól  származó
bevétel jelenik meg a gyermekszínjátszás támogatására. De az elkülönített számla fenntartása
nem jelent akkora költséget, hogy a megszüntetésén kellene gondolkodnunk: reméljük, hogy a
következő időszakban nagyobb hasznát vesszük ennek az elkülönített kezelésnek. (Az alap
ellenőrzését  A  gyermekszínjátszás  patrónusa címmel  kitüntetett  kollégáink  végzik,  akik
időszakosan megkapják a pénztári jelentést.)

A XXVIII. WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS 
GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ 
ELŐKÉSZÍTÉSE
Megyei bemutatók javasolt időpontjai: 2018. március 22. - április 28. 
(Ebből kiesik a tavaszi szünet húsvéttal: 2018. április 18. - április 22.)
Regionális bemutatók javasolt időpontjai: 2018. május 4-12.
Országos fesztivál, Szeged: 2019. június 6-7-8. 

Terveink szerint  2019-ben (végre!!)  mind a  19 megyében meg tudjuk rendezni  a  megyei
bemutatót (úgy tűnik, hogy lesz szervezője és gazdája a Békés megyei találkozónak, és ezzel
az utolsó fehér folt is eltűnik a térképről). A fővárosi helyszínek száma várhatóan jelentősen
emelkedik:  a következő kiírással már öt helyszínen lesz budapesti  válogató,  és ezek sorát
zárja a regionális  szintnek megfelelő Marczibányi téri  bemutató.  Mindez, illetve budapesti
gyermekszínjátszás fejlesztése kapcsán.  
A megyei bemutatók helyszínei: Balassagyarmat, Békéscsaba, Budapest (5 önálló helyszín),
Celldömölk, Csurgó, Szekszárd, Eger, Fegyvernek, Győr, Hajdúnánás, Kecskemét, Kisvárda,
Miskolc, Pécs, Pétfürdő, Szeged, Székesfehérvár, Tatabánya, Tököl (és/vagy Fót, Biatorbágy
– a Pest megyei helyszínek egyeztetés alatt), Zalaszentgrót
Regionális bemutatók helyszínei:  Balassagyarmat,  Budapest (Marczibányi Téri Művelődési
Központ), Dombóvár, Keszthely, Kisvárda, Szarvas

A megyék jelentős  része és egyes budapesti  intézmények beadták pályázatukat  a Nemzeti
Kulturális  Alap  Közművelődés  Kollégiuma  nyílt  pályázatára  a  megyei  és  regionális
fordulókra,  míg az MDPT az országos fesztiválra  – programonként  maximum 1 millió  Ft
igényelhető.  Döntés a következő naptári  év elején várható.  (Sajnos ennek a pályázatnak a



kiírása és döntése is egyre inkább közelebb csúszik a rendezvények időpontjához, emiatt is
sok esetben kerülünk, vagy kerülnek partner szervezeteink függő helyzetbe.)

A megyei bemutatók szervezői 2018-ban:  Angeli Katalin, Ákli Krisztián, Rátkai Andrea,
Csomos  Zsuzsánna,  Sarnyai  Rita,  Gábor  Ilona,  Gonda  Emma,  Fazekas  Antónia,  Zentai
Péterné Ibolya, Gál Zoltán, Magyar Lászlóné, Körömi Gábor, Guthné Schneider Mária, Gila
Gabriella, Habuda Ibolya, Hermann Attila, Jakus Julianna, Józsa Kata, Lakatos-Ézsiás Anita,
Nagy Zsuzsi, Orbán Hédi, Orbán-Radvánszki Ágnes, Izsó Angelika, Juszcák Zsuzsa, Rátkai
Andrea, Szabóné Rambala Gabriella, Tóth Zsóka, Varga István, Nagy Zsuzsi
A  regionális  bemutatók  szervezői: Csomos  Zsuzsánna,  Rátkai  Andrea,  Gila  Gabriella,
Orbán Hédi, Jakus Julianna, Orbán-Radvánszki Ágnes

A pontos lista, nevekkel, telefonszámokkal, időpontokkal, és a kiírás szándékaink szerint a
pályázati döntést követően január közepén jelenik meg a honlapon, hírlevélben és igyekszünk
minél  több  fórumon  megjelentetni.  Az  előző  évekhez  hasonlóan  az  oktatásirányítás
központjainak és az intézményeknek is elküldjük felhívásunkat.

A 2019. ÉVI SZEGEDI ORSZÁGOS FESZTIVÁL ELŐKÉSZÍTÉSE 
Az egyeztetések  a  város  kitűnő  kulturális  intézményével,  a  Szent-Györgyi  Albert  Agóra
munkatársaival  folyamatban  vannak.  A  várostól  olyan  mértékű  támogatást  biztosan  nem
várhatunk, mint  amilyent  Debrecen városától kaptunk ebben az esztendőben,  de reméljük,
hogy  egy  az  ideinél  kisebb  méretű  és  rövidebb,  de  szakmailag  jelentős  fesztivál
megrendezésének nem lesznek jelentős akadályai.



GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ
a 2018. november 17-i elnökségi ülésre

A Magyar Drámapedagógiai Társaság 2018. évi gazdálkodási az elmúlt évekhez képest nem 
változott.
A Társaságnak kifizetetlen számlája, adótartozása nincs.
A pénzügyi gazdálkodása stabil, egyenletes, jelen állapot szerint 7.803.681- Ft van a 
folyószámlán, illetve a lekötött számlákon.

 Ebben az összegben már a jövő évi WSO fesztiválra kapott 2.000,000,- Ft is benne 
van.  

 Ez évben is megrendezésre került a XXVII. WSO Fesztivál Debrecenben, a város 
önkormányzatától 4.207.150, Ft támogatást kaptunk, mely összeggel elszámoltunk. 

 NKA támogatás 800.000,- Ft- volt, elszámolása megtörtént. 
 Az EMMI-NTP-től kapott 1.000.000,- Ft-os támogatás áthúzódó tétel, egy részét ez 

évben költöttük el, az összeg 2017-ben lett átutalva. Ezzel szintén rendben 
elszámoltunk. 

 A budapesti előválogatás megtartásához önkormányzati segítséget kértünk és kaptunk 
500.000,- Ft értékben. Ez szintén elszámolásra került.

 A WSO-ra további több mint 1.600.000,- Ft-ot költöttünk, amire még nincs pályázati 
szerződésünk, csak ígérvény van. 

 Az évenkénti kiadásra kerülő Drámapedagógiai Magazinra 1.000.000,- Ft-os 
támogatást kaptunk. 

 Ebben az évben került sor a taglétszám, ill. tagdíjak felülvizsgálatára. Ennek 
eredményeképpen a régóta nem fizető tagok aktiválódtak, így az eddig befolyt tagdíj 
összeg:  462.000,- Ft.

 A WSO regisztrációs díjakból 576.000,- Ft, a Dráma van – nyáron is regisztrációs 
díjakból 96.000,-  Ft folyt be.

 Az akkreditált pedagógus továbbképzés I. félévben megtartott tanfolyami összege 
4.197.500,- Ft.

Az ODE-val közösen beadott pályázatból 5.500.000,- Ft fog a rendelkezésünkre állni, mely 
összeg fedezi, a WSO-ra elköltött összeget, valamint az SZDN-re tervezett költségeket. 

Budapest, 2018. november 14. 

Hegedűs Katalin 


	Működésünkben ebben az esztendőben a saját „klasszikusainkra” szorítkoztunk: szakmailag jó színvonalon, úgy véljük, hogy az esetek többségében közmegelégedésre megszerveztük a hagyományos nagyrendezvényeinket: köztük a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztivált, a Színházi Leckét (társrendezővel), a Dráma van! programjait és aktuálisan a Színház-Dráma-Nevelés programját.
	Előkészítettük a következő évi országos gyermekszínjátszó találkozó és fesztivál megrendezését – ennek szervezési, egyeztetési és pályázati feladataival együtt.
	Megszerveztük és maximális létszámmal indítottuk, részben lebonyolítottunk két 120 órás drámapedagógiai tanfolyamot, továbbá akkreditáltattuk, illetve elindítottuk a 120 órás gyermek- és diákszínjátszó rendezői képzést.
	Jelentős szakmai érdekvédelmi tevékenységet végeztünk, több esetben eredménnyel (például a szakhatóságok felé, valamint a Nemzeti Alaptanterv kapcsán).
	Jól működő kapcsolatrendszert alakítottunk ki és működtettünk országos hatókörű társszervezeteinkkel.
	Belső ügyeinkben – régi adósságunkat letudva – megújítottuk a tagnyilvántartásunkat.
	Jelentős mértékben átalakíttattuk internetes oldalunkat: korszerűbbé, gyorsabbá, jobban használhatóvá tettük.
	Továbbra is fenntartottuk a nemzetközi tagságunkat az IDEA nevű világszervezetben, figyelemmel kísérjük a nemzetközi kapcsolatok alakulását, és elindítottuk egy regionális nemzetközi találkozó szervezését.
	Angol vendégelőadóval mesterkurzust szerveztünk drámatanároknak, amely a beszámolónk megjelenését követő napon veszi kezdetét.
	A beszámoló írásának idejére kész a Drámapedagógiai Magazin két idei száma: még két szám fog megjelenni ebben az esztendőben.
	Anyagi helyzetünkben továbbra is a tanfolyami bevételek jelentik a folyamatos működést lehetővé tevő stabilizáló erőt. Ha ez nem lenne, akkor napi pénzgondoknak lennénk kiszolgáltatva. Mint ahogy minden programtámogatás kapcsán ez a helyzetünk: kiírják-e, mikor és mire az esedékes pályázatokat, kapunk-e támogatást, illetve megérkezik-e az ígért támogatás.
	A 2018-as esztendőt főleg az utóbbi határozta meg. Az amatőrszínjátszás területén dolgozó három nagy társadalmi szervezet összefogva dolgozott ki olyan programot, amelyet az egymást váltó kulturális vezetők egyaránt támogatásra érdemesnek gondoltak, ezt írásban is jelezték, de pénzt még egy fillért sem láttunk belőle. Abban bízunk, mint ahogy gazdasági beszámolónkban is olvasható, hogy ez a pénz még ebben az esztendőben megérkezik.
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