
Beszámoló a 

MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG  

működésének utolsó esztendejéről 
(2018 december – 2019 november) 

 

BEVEZETŐ 
Működésünkben az elmúlt esztendőben is a saját klasszikus programjainkra szorítkoztunk. A 

visszajelzések tükrében, úgy véljük, szakmailag jó színvonalon, az esetek többségében 

közmegelégedésre megszerveztük a hagyományos nagyrendezvényeinket: a XXVIII. Weöres 

Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztivált, a Színházi Leckét 

(társrendezővel), a Dráma van! nyári programját, és aktuálisan, közgyűlésünk időpontjában a 

Színház-Dráma-Nevelés módszertani hétvége programját.  
Előkészítettük a következő évi országos gyermekszínjátszó találkozó és fesztivál 

megrendezését – ennek megyei és regionális szervezési, egyeztetési és pályázati feladataival 

együtt.  
Megszerveztünk és maximális létszámmal indítottunk, részben lebonyolítottunk két 120 órás 

drámapedagógiai tanfolyamot, továbbá első alkalommal indítottuk és fejeztük be a frissen 

akkreditált 120 órás gyermek- és diákszínjátszó rendezői képzést, majd ez év októberében 

elindult a második rendezői csoportunk is.  

Jelentős szakmai érdekvédelmi tevékenységet végeztünk, időnként úgy tűnt, eredménnyel 

(például a Nemzeti Alaptanterv kapcsán).  

Továbbra is építettünk az országos hatókörű társszervezeteinkkel az utóbbi években kialakult, 

azóta is jól működő kapcsolatrendszerre: együtt jártuk ki a terület anyagi támogatását. 

Továbbra is fenntartottuk a nemzetközi tagságunkat az IDEA nevű világszervezetben, 

figyelemmel kísértük a nemzetközi kapcsolatok alakulását, megszerveztünk közel egy éve 

angol vendégelőadóval egy mesterképzést, de ezen a területen ennél többre ebben az évben nem 

futotta. 

A beszámoló írásának idejére a Drámapedagógiai Magazin három idei száma is készen van: a 

hagyománynak megfelelően még egy szám fog megjelenni ebben az esztendőben. 
 

Anyagi helyzetünkben továbbra is a tanfolyami bevételek jelentik a folyamatos működést 

lehetővé tevő stabilizáló erőt. A második olyan évünk az idei, amikor a gyermekszínjátszás 

aktuális rendezvényeinek, programjainak támogatására a mi lehetőségeinkhez és 

pénztárcánkhoz mérve jelentős támogatást kaptunk a kulturális kormányzattól. Ez a támogatás 

a pályázati rendszer hiányosságait pótolta: a WSO indulásával minden évben alulfinanszírozva 

vágunk neki a munkának, és ezzel gyakorlatilag megelőlegezünk egy jelentősebb összeget az 

államnak az országos találkozó és fesztivál szervezése és megrendezése okán. Az esedékes 

pályázatok ezt az összeget rendre nem hozzák be, nem kapunk annyit, mint amennyibe a 

tevékenység kerül –, ezért kell külön támogatást kérnünk.  

A megkapott külön támogatásból marad is annyi, hogy nem kell a WSO befejezése után 

leállnunk a gyermekszínjátszás programjaival, a munka akár folyamattá alakítható és 

folytatható. Például ebben az évben ismét megrendezhettük az Országos Gyermekszínjátszó 

Rendezői Fórumot, és regionális módszertani napokra kerül sor novemberben és decemberben 

az ország hat településén. 

A tanfolyami bevételek és a céltámogatás nélkül napi pénzgondoknak lennénk kiszolgáltatva. 

Mivel nincsenek rendszeres működési támogatások – avagy azokon a pályázatokon, ahol 

elvileg a civil szféra működését is támogatják, soha nem kapunk egy fillért sem – a működés 



költségeinek az előteremtése az igazi kérdés, és csak másodsorban kérdés a programtámogatás, 

aminek a rendszere napjainkban több pénzt és lehetőséget tartalmaz. 

Ezzel együtt minden programtámogatás kapcsán az a helyzetünk, hogy nem tudhatjuk: kiírják-

e, mikor és mire az esedékes pályázatokat, kapunk-e támogatást, illetve időben megérkezik-e 

az ígért támogatás. 
 

 

Beszámolónk folytatásában a tavaly novemberi közgyűlés óta eltelt időszakban végzett 

munkánkról a legnagyobb programok listázásával, rövid ismertetésével adunk áttekintést. 

 

 

SZÍNHÁZI LECKE (16) 

– módszertani nap 2019. február 16-án, szombaton 
A Marczibányi Téri Művelődési Központ és a Magyar Drámapedagógiai Társaság közös 

rendezvénye 

„SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ…” 

A módszertani napot 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 ajánlottuk. Szép számmal jöttek is! 

 

A program a következő volt: 

 

ELŐADÓK: Góbi Rita (táncművész, koreográfus, táncpedagógus), Pap Gábor (drámatanár, 

zeneszerző), Zsigó Anna (dramaturg), Kárpáti Pál (rendező), Bányai Tamás (világítástervező), Dinyés 

Dániel (zeneszerző) 

 

A program házigazdája: 

Kaposi László drámatanár, rendező (a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke) 

Körömi Gábor drámatanár, rendező (a Magyar Drámapedagógiai Társaság alelnöke) 

 

MOZGÁSTRÉNING 

Góbi Rita táncművész, koreográfus, táncpedagógus vezetésével 

 

VOKÁLIS TRÉNING 

Pap Gábor drámatanár, zeneszerző (a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökségének tagja) 

vezetésével 

 

IMPROVIZÁCIÓ ÉS SZÖVEG 

Zsigó Anna dramaturg és Kárpáti Pál rendező 

 

SZÍNHÁZI VILÁGÍTÁSTERVEZÉS – KEZDJÜK AZ ALAPOKNÁL 

Bányai Tamás világítástervező 

 

A ZENE DRAMATURGIAI HATÁSA AZ IDŐRE 

Dinyés Dániel zeneszerző 

 

 

 



XXVIII. WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS 

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ ÉS 

ORSZÁGOS FESZTIVÁL 

Egyesületünk 28. alkalommal rendezte meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 

Találkozó és Fesztivált (WSO). A rendezvénysorozat a hagyományoknak megfelelően felmenő 

rendszerű volt: megyei és regionális találkozók sorozatát zárta a fesztivál. 2019-ben 205 hazai 

és 27 határon túli magyar csoport regisztrált. Mindez megyei és budapesti kerületi szinten 

összesen 23 helyszínt és fesztiválnapot, regionális szinten 7 helyszínt, 6 hazai és 2 határon túli 

fesztiválnapot jelentett. A rendezvénysorozatot a háromnapos fesztivál zárta Szegeden. 

A huszonnyolcadik WSO meghirdetésére 2019 februárjának elején került sor. A versenykiírást 

országos terítésben jelentettük meg. A csoportok február 28-ig jelentkezhettek. Március 

hónapban a helyszínek, időpontok változásainak és a zsűri beosztásának egyeztetése, 

szervezése, az oklevelek elkészítése jelentett feladatot. A megyei bemutatókra március 29-

április 29. között került sor. Az arany minősítésű csoportok automatikusan jutottak a regionális 

bemutatókra (május 3-11. között), ahol a résztvevői kör néhány esetben kiegészült a megyei 

zsűrik ezüst minősítésű csoportokra vonatkozó meghívási javaslataival. Az országos fesztiválra 

meghívottak köre május 12-én körvonalazódott: a szokásos módon sok bizonytalansággal járó 

előkészítő munka után az országos fesztivál tényleges szervezése ekkor vált konkréttá. A 

harmadik fordulón, a fesztiválon 20 hazai és 4 határon túli magyar csoport vett részt Szegeden 

2019. június 6-7-8-án: ezen a tartalmi és szervezési vonatkozásban is színvonalas, sikeres 

rendezvényen. 

Az előző évhez képest egyes megyékben sikerült stabilizálni az eddigi magas résztvevői 

számot, más megyékben kisebb hullámzások minden évben vannak. Somogy megyében 

sikerült újra, míg Békésben hosszú kihagyás után első alkalommal megrendezni a megyei 

találkozót. Így az országos találkozó valóban teljes lefedésűvé vált!!! 

A fentiekkel együtt bejáratott, üzembiztos szervezéssel bonyolítottuk le a felmenő rendszer első 

két fordulóját. A tapasztalatok alapján a csoportok munkájának minősége megfelel az előző 

éveknek: továbbra is jó színvonalú. Ebben biztosan szerepe van annak, hogy a WSO-n való 

részvétel ma egyre inkább rangnak számít: a kb. 10 évvel korábban még helyenként létező nézet 

és ennek megfelelő gyakorlat, miszerint kezdetleges alkalmi műsorokkal is érdemes elmenni 

az országos találkozóra, már rég megszűnt. A megyei, regionális, országos lépcsők a minőség 

egyre erősebb felmutatásáról szólnak, miközben a kb. 4400 fős résztvevői létszám tekintélyes. 

Az országos rendezvénysorozat záró eseményének második alkalommal adott otthont Szeged 

városa. Tegyük hozzá, kiváló otthont biztosított a fesztivál számára a Szent-Györgyi Albert 

Agóra jól használható közösségi tereivel, elfogadható színvonalú, színházi célokra is 

alkalmassá tehető termeivel, és kiváló lehetőségeket nyújtott a kiegészítő kulturális 

programokhoz a meglévő kínálatával. Az országos fesztiválra – mint említettük – a hazaiak 

mellett minden esetben meghívjuk az adott évben legjobbnak gondolt határon túli magyar 

gyermekszínjátszó előadásokat is: ebben az esztendőben Szlovákia, Románia, Szerbia és 

Szlovénia egy-egy magyar csoportját láthattuk. 

Ezen a nagy rendezvényen a produkciókat már nem minősítjük, nincs rangsor, nincsenek 

sorrendet (akaratlanul is) felállító díjak: vagyis nincs verseny. Ezzel együtt a szakmai 

beszélgetések vezetésére rangos, a saját szakterületükön országosan ismert színházi 

szakembereket kértünk fel, és működtettünk egy kiváló diákzsűrit is.  

A fesztivál programját több esztendőben is sikerült már érdekes, jó hangulatú 

gyermekünnepéllyé, egyben színházünnepé tenni. Az utóbbi években a szakmai jelentőség 

erősítésével is hangsúlyosan foglalkozunk, ezért kerültek be tanácskozás, szakmai tréning, 



bemutató foglalkozások is a programba. Ennek eredményeiről sok pozitív visszajelzést kaptunk 

a résztvevőktől közben és utólag is. 

Az első két fordulóban közreműködő kollégáink, a válogatók (a zsűri) munkáját dicséri, hogy 

ismét erős és színes mezőny jött össze az országos a fesztiválra.  

A fesztivált a műfaji sokszínűség jellemezte, ezzel együtt állítható, hogy 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. Az nagy kérdés, hogy a tartalmi 

változásokhoz társul-e a nyelvi-formanyelvi változás is: ebben az évben, mint az előzőben is 

úgy láttuk, hogy ez ügyben is jelentős lépéseket tett meg a magyar gyermekszínjátszás. 

Az országos fesztiválra az adott évben példaértékűnek tartott előadások kapnak meghívást. A 

szervezők által felkínált színházi helyszínekből választva kamarateremben 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 találkozhatnak a csoportvezetők és 

rajtuk keresztül a csoporttagjaik a szakmai zsűri és a diákzsűri visszajelzéseivel. 

(A fentiek mellett a csoportok a saját bemutatásukat szolgáló rövid videofilmeket készítettek és 

hoztak a fesztiválra. Mindezek mellett számos érdekes szakmai kiegészítő programon vehettek 

részt: ebben az évben pl. gazdag tréningválasztékot nyújtottunk a gyereknek és vezetőiknek 

egyaránt.) 

 

 
  

DRÁMA VAN – nyáron is / 2019 

Műhelyfoglalkozások – tréningek – előadások 

Időpont: 2019. augusztus 15-16. (csütörtök-péntek) 

Helyszín: Budai Táncklub, illetve két foglalkozásra a Jurányi Ház 

Szervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság 

A Dráma van – nyáron is (2019) létrejöttét a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 

segítette – ebben az évben technikai/műszaki okok miatt az egyik társintézményben kaptunk 

lehetőséget a program megvalósítására. Marczibányi Téri Művelődési Központ kezdettől 

napjainkig támogatja ezt a rendezvényt azzal, hogy ingyen adja a termeit hozzá (nem lehet 

eléggé megköszönni a Ház vezetőinek ezt: más intézményekben az ilyesmi nagyon ritka 

manapság). 

Augusztus közepén sem pihent a drámások csapata: a Spárta dráma és a Mezítlábas dráma 

nyomdokain rendeztük meg idén is a Dráma van – nyáron is! című kétnapos tréningsorozatot. 

(A rendezvény főszervezője ebben az évben Dolmány Mária 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.  
 

A PROGRAM: 

2019. augusztus 15., csütörtök 

Alakítsuk sajátunkká – műhelyfoglalkozás Farkas Atillával 

Történelem és személyesség – Meleg Gábor foglalkozása 

 

Óvoda-iskola átmenet drámával – Zsigmond Ottília foglalkozása 

Játéktár-bővítés – műhelyfoglalkozás Zalavári Andrással 

 

Kommunikáció drámás eszközökkel – műhelyfoglalkozás Jószai Zoltánnal 

Dráma vs mozgókép és média – Deutsch Zoltánnal 

 



Egy jó tervet keresünk! – műhelyfoglalkozás Török Lászlóval 

Fórum színház tanároknak – Kovács Zoltánnal 

 

2019. augusztus 16., péntek 

Betűtanítás drámásan – Pátkay Mónika foglalkozása 

Játékból indulva – Lukács Ákos foglalkozása 

 

Ritmussal, zenével a fejlesztésért – Kerékgyártóné Csiszár Ildikó foglalkozása 

Témától a vázlatig – Manyasz Erika műhelyfoglalkozása 

 

Farkas Zsuzsa BÁBoldája 

Természettudomány és dráma – Mucsa Angéla foglalkozása 

 

 

120 ÓRÁS DRÁMAPEDAGÓGIAI 

TANFOLYAMOK, GYERMEK- és 

DIÁKSZÍNJÁTSZÓ RENDEZŐI TANFOLYAM  

2019-ben a hagyományoknak megfelelően két alkalommal indítottuk drámapedagógiai 

képzésünket. 

Mindkét tanfolyam 30 fővel indult. 

(Mint említettük már, a tanfolyamok gazdasági jelentősége egyesületi működésünkben 

rendkívül nagy. A képzés alapítási engedélyes 2019-ben jár le, az akkreditáció újabb öt évre 

történő megújítása fontos feladatunk. Természetesen építhetünk a sokszorosan kipróbált előző 

tematikára, de a mindenkor változó szabályok miatt ez gyakorlatilag új képzési anyag 

összeállítását jelenti.)  

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 (62. szám), illetve a 

diákszínjátszással foglalkozik (63. szám). Az idei harmadik és negyedik szám a (a sorozatban 

a 64. és 65. szám a drámával foglalkozó tartalmakat hozza hangsúlyosan.  

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 pénzt, jelentős támogatást kapunk a gyermekszínjátszás támogatására. De 

az elkülönített számla fenntartása nem jelent akkora költséget, hogy feltétlenül a 

megszüntetésén kellene gondolkodnunk: reméljük, hogy a következő időszakban nagyobb 

hasznát vesszük ennek az elkülönített kezelésnek. (Az alap ellenőrzésére évente több 

alkalommal is lehetőséget kapnak A gyermekszínjátszás patrónusa címmel kitüntetett 

kollégáink, akik időszakosan megkapják a pénztári jelentést.) 



A XXIX. WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS 

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ 

ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

Megyei bemutatók tervezett időpontjai: 2020. március 27. - április 26.  

Regionális bemutatók tervezett időpontjai: 2020. április 30-május 9. 

Országos fesztivál, Debrecen: 2020. június 4-5-6.  

Az előkészítő szervező munkának fontos célja és része az, hogy 2020-ban is mind a 19 

megyében meg tudjuk rendezni a megyei bemutatót, és tovább emelkedjen a fővárosi 

bemutatók száma is. 

A 2020. évi megyei bemutatók tervezett helyszínei: Balassagyarmat, Békéscsaba, Budapest (4 

önálló helyszínnel), Celldömölk, Csurgó, Szekszárd, Eger, Fegyvernek, Győr/Moson-

magyaróvár (szervezés alatt), Hajdúnánás, Kecskemét, Kisvárda, Miskolc, Pétfürdő, Szeged, 

Székesfehérvár, Tatabánya, Fót, Nagykanizsa 

Regionális bemutatók helyszínei: Balassagyarmat, Budapest (Marczibányi Téri Művelődési 

Központ), Dombóvár, Keszthely, Kisvárda, Szarvas 

 

A megyék jelentős része és egyes budapesti intézmények is adtak be pályázatot a Nemzeti 

Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázatára, a megyei és/vagy regionális 

fordulókra, míg az MDPT az országos fesztiválra – programonként maximum 1 millió Ft 

igényelhető. Döntés reményeink szerint a naptári év vége felé már lesz (az előző két évhez 

képest idén valamivel hamarabb jelent meg a pályázati kiírás, erre alapozzuk ezt a 

reményünket). 

Partnereink a legtöbb esetben függő helyzetben vannak: ha kapnak külső támogatást, akkor meg 

tudják rendezni a feltételesen vállalt rendezvényt, annak hiányában viszont nincs miből. 
 

Az országos találkozó és fesztivál kiírása szándékaink szerint a pályázati döntést követő 

ismételt egyeztetések után, 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 2020. ÉVI DEBRECENI ORSZÁGOS FESZTIVÁL ELŐKÉSZÍTÉSE  
Az egyeztetés a város kulturális osztályával és egyes intézményeinek munkatársaival elindult. 

Debrecen Megyei Jogú Város sok alkalommal volt már kiváló házigazdája, illetve a legutolsó 

alkalommal társrendezője az országos fesztiválnak, így minden alapunk megvan arra, hogy 

bízhassunk benne, mindez a következő évben sem lesz másképp. A szervezési együttműködés 

zavartalan volta mellett reméljük, hogy Debrecen ismét anyagilag is támogatni fogja a 

rendezvényt. 
  



GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ 

a 2019. november 16-i közgyűlésre 

 
A Magyar Drámapedagógiai Társaság 2019. I. félévi gazdálkodása továbbra is 

kiegyensúlyozott, stabil, a szállítókkal, illetve a NAV-val szemben kifizetetlen számla, 

adótartozás nincs. 

 

 A folyószámlán lévő pénzösszeg:  5.905.596,- 

Elkülönített számlákon: 

Lekötött összeg:   11.010.316,- 

Gyermekszínjátszásért Alap:              92.397 

 

 

Az idei DPM-re a szokásos 1.000.000,- Ft-ot kapjuk az NKA-tól, az összeg utalása 

megtörtént.  

 

 

A XXVII. Színház-Dráma-Nevelés programra és az Országos Gyermekszínjátszó Rendezői 

Fórumra összesen 900.000,- Ft pályázati pénzt kaptunk – az összeg megérkezett.  

 

A WSO fesztivál, SZDN, Fórum, módszertani napok programokra az 5.000.000,- Ft pályázati 

összeg 09.27.-én megérkezett a folyószámlánkra, januári elszámolással.  

 

Tagdíj bevételek: 314.000,- Ft,  a mai napig. 

 

Az akkreditált pedagógus továbbképzésből befolyt összeg: / csak az I. félév adata!/           

4.575,000,- Ft 

Elindult a II. félévben is a drámapedagógus továbbképzés, valamint a rendezői tanfolyam is. 

(Ezek bevétele nincs benne a fenti adatban. 

  

Budapest, 2019.11.15 

Hegedűs Katalin  
 

 

 

Az egyesület 2020-as munkatervének egyes 

várható/tervezett elemei 
 

Az utóbbi évek hagyományai alapján a munkaterv kialakítására és véglegesítésére az 

elnökség kapott lehetőséget – amely élt is ezzel, és az első januári ülésén végezte el ezt a 

munkát. Ezt a lehetőséget kérjük ebben az évben is. 

  

• A Színházi Lecke szervezése 

• WSO – Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztivál kiírása, 

szervezése, lebonyolítása 

• Országos Gyermekszínjátszó Rendezői Fórum szervezése 

• Regionális szakmai rendezvények szervezése partner intézményekkel, az anyagiak 

függvényében 



• Dráma van! nyáron szervezése 

• Dráma van! ősszel vagy tavasszal(?) szervezése 

• Színház-Dráma-Nevelés módszertani hétvége szervezése 

• Konferencia a WSO nyitó napján, Debrecenben 

• Mesterkurzus szervezése (ősszel?) 

• A DPM megjelentetése – áttérés a digitális megjelenésre? 

• A DPM digitális katalogizálása 

• Drámapedagógiai szakmai napok szervezése az anyagi lehetőségek függvényében 

• Képzések szervezése (tanfolyamok) 

• A tagsággal való kapcsolattartás fejlesztése, erősítése (2020-ra kiemelt tevékenység) 

• A honlapjaink működtetése 

• A Facebook-oldalaink működtetése 

• ÜGYVITEL: pályázatírás, pályázati elszámolások, az anyagiak biztosításának egyéb 

lehetőségei, napi működés, az egyesület képviselete, a DPM forgalmazása, levelezés, 

érdekképviselet több szinten és irányban 
 

 


