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GABNAI KATALIN
Sziilcttem: I 948. szeptember I 8-6n, Orosh6zdn'
Ap6m aut6szerelcivolt, any6m betanitott munkils. Test-
v6rem nincs, sziileim m6r nem 6lnek.
F6rjem Mann Lajos, a Magyar Szinkron 6s Vide6 V6lla-
lat lektora volt, most nyugdijas. K6t fi6nk van' egyik 20'
a miisik 1.5 rlves.
Lakcimem: Budapest, Leonard6 da Vinci u. 41. fsz. 3.
1082
Telef on sz6m omi | 3 4 -0629
I skoldim:
1967 .gimnizJumi 6retts6gi - Oroshriz6n
1971. vall6st6rt6net -valleskritika-filoz6fia szakosit6
197 2. ripor lerstird i6 - Magyar Rridi6
1911 . magyar-n6prniivel6s szak - ELTE, levelezci tago-
z.al
1985. szinh6zelm6let - dramaturgia szak - Szinh6z 6s
Filmmiiv6szcti F<iiskola
B izony hv dnyt add kil I f 6 I d i kur zu sok:
1976. szociodrima - Finnorsz6g
1984.nlpraiz.i 6s helyt6rt6neti szinh6z - Sv6dorszig 6s
D6nia
M eg hat ti r o zot t munkahe I yem a N 6pmiivel6si In t6zet
volt, ahol l8 6vet tdltottem el. A Drdmai Oszt6lyon v6g-
zett munkdm az orszdgos amatdr rendcz:6k'6pz6st fogta
6ssze. Kutat6si tcriiletem a dr6mapedag6gia 6s az ifjris6-
gi szinh6zvolt.
Ez t  k i i ve t c j en  a  p6cs i  Janus  Pann6n ius  Tudo -
m6nyegyetemrc szerzodtem. Mivel a kiiriilmenyek lehe-
tetlennr6 tett6k terveim megval6sit6s6t, 1989. november
elscj6n szerzcid6st bontottam.
Szinhilzi kri tik6k irdsi4bol 6s szerkeszt6si munk6kb6l 6l-
tem, 6raad6 voltam a Szinmiiv6szetin, az ELTIi-n (:s a
Gy6gypedag6giai Fciiskolin.

EL6DN6RA
raly6mat magyar-orosz szakos egyetemi v6gzcttsfg-

gel kezdtem. Tanitottam 6ltal6nos iskoliban, gimnini-
umban 6s 26 6ve - jelenlcg docensi bcoszt6sban - a
Kiilkereskedelmi Fcjiskol6n. A drdmdval d iiikszinj6tsz6-
k6nt keriil tem kapcsolatba: mind a kdz6piskol6ban, mind
az egyetemi 6vek alatt ihletctt vczetciktril (Kohut Magda'
Tyll Attila) kaptam az clsci szakmai impulzusokat. Ma-
gyartanArk6nt a 60-as 6vckben irodalmi tink6pz6krirt'
versmond6kort 6s di6kszinpadot vezettcm; ut6bbi r6ven
ismerkedtem meg Mczci Ev6val, akin keresztiil szoro-
sabb kapcsolatba kcriiltem az akkori magyar amatcir
szinj6tszdssat. Miikiidtem korrcpetiror-seg6drentlezci-
k6nt felncitt amatcirstridi6 mcllett is, amely a produkci6k
elcjk6szit6s6vcl p6rhuzamosan a szin6sznevel6s 6s szin-
padi rendez6s alapjaib6l elm6leti ktpz.6sl is nyrijtott (ve-
zetcije Paul6 Lajos volt).

Tiz6ves kihagyiis utdn abban az idciszakban kapcso-
l6dtam be fi.jra a ,,mozgalomba", amik<.rr - hilla Mezei
Ev6nak, illctve a N6pmiivcl6si Int6zetbcn 6s kdriilotte
akkoriban szerv ezodo m u n ka t6rsi g6rda iigybu zgulmi -

nak - Magyarorszfgon egyre ismertebb6 vilt a dr6ma-
jit6kelm6lctc, tcrjedt gyakorlata, 6s cgyrc hatdrozot tab-
ban kctt6v6lt a k6t vonal: a szinj6tsz6s 6s a dr6majiit6k.
J 6magam a dr6majit6kot mint szemr6lyis6gfcjlesztci csz-
kiizt prel'cr6l6 irdnyhoz kapcsol6dtam. Ebtrcn az id6-
szakban (6saz6ta is!) r6sztvettem minden lchetsr6ges tan-
f ol yam<rn 6s t ovdbbk6p z6sen (Zalaszen tgr6t, Szentcs,

1990 risz6n kerestek meg a Miivel6d6si 6s Kozoktatisi

Miniszt6riumb6l, s k6t 6vig dolgoztam a Kiizoktat6sfej-
leszt6si Fcioszt6ly frimunkatilrsak6nt' Feladatom a neve-
lcik6pz6s gyakorlati oldal6nak segit6se volt.
l99l -ben dr6matan6ri oszt6lyom indult a Szinmtiv6sze-
ti Fciiskol6n.
1993. janu6r l-tcil a Szinh6z 6s Filmmriv6szeti F6iskola
egyeterni adjunktusa 6s a Zs6mb6ki Tanit6k6pzci Friisko-

la tansz6kvezet6 docense vagYok.
Kitiintet6seim 6s nivodijaim k6ztil a GYERME-
XEfEnf dijat emlitem, melyet alapit6skor az elso tiz
miiv6sz ktizt kaptam meg.
Fiiggetlen 6rtelmis6gik6nt, nem-tartozva semmilyen
pal{nor, tagja vagyo[ a Magyar Ulsagi.Ot Szovets6g6-
nek.
ir6saimr6l, munkiimr6l kiilon sz6lok.
Szerkesztdi munkdmb6l az al6bbi, 6ltalam gondozott ki-

adv6nyokat emlitem:
A szociilpszichol6gia v6zlata (Csepeli Gyorgy)
A szin6sznevel6s brevi6riuma (N6nay Istv6n)
Szervez6si ismeretek szin j6tsz6knak (Bicskey Gibor)
Dramaturgiai olvas6k<inyv (Dur6 Gycizci)
Lyukas6r6im (M6szdly Dezsci)
Ondll6 kdnyveim:
Allnrosol o46ra, 1984)
onAunf AfeKoK (Tankonyvkiad6, I 987., 1989.)
onAunrArr,KTAR (G od oi l6i Mrive I cjd6si Kozpont,
1990.) \
P ed a g 6 g i ai kut at ds o k : taniicsadiisok, kis6rletvezet6sek,
A taniiri magatart6s elcjad6miiv6szi elemei cimmel 6s
dr6mapedag6giai t6m6ban,6s a szoci6lis c6lit rekldm te-
riilet6n CSOKONAI PROGRAM, OSKOLA-REND-
SZER, GESZTUS-AKCIO.

Balatonalm6di, P6cs stb.), s b6r ezek nem adtak v6gzett-
s6get igazol6 hivatalos bizonyitv6nyt, magam is kezdtem
tovribbk6pz6scket vezetni. Elcisz6r a,,Kreativ drimai6-
t6k a nyelvoktat6sban" t6ma v6lt szakteriiletemmr6: en-
nek clm6leti tcrm6ke b6lcs6szdoktori 6rteket6sem, a
nyelv6szeti szaksajt6ban megjelent sz6mos publik6ci-
6m, illetve orsz6gos 6s nemzetkozi nyelvoktatilsi konfe-
renci6kon tartott referdtumaim. Kiilonb<izri szervez|-
sekben (FPI, N6pmiivel6si Int6zet, BMK, Szovjet Kultft-
ra H6za sttr.) v ezeLtemtovibbk6pzci tanfolyamokat 6s til-
borokat orosztan6rok r'6sz6re, kdzben tiibbf6le korosz-
t6llyal 6s form6ban (tan6ra, szakkor, klub, napkdzis fog-
lalkoziis stb.) gyerekekkel is dolgoztam. 1987-ben a Tan-
k6nyvkiad6nil drimajdt6kgyri.i tem6nyem jelen t meg az
6l tal6nos iskola i orosz tani t6sh oz, eloszav 6ban bci elm6-
leti -m 6<lszcr tan i bevczc t6ssel. (A N6pmiivel6s i lnt0zet
n6hfny 6wcl koriibban kiadta a konyv elsci, r6viditett
vdltozatf t). A k<itelezci orosztanitis megsztintet6se 6ta
magyar nyelven tartok foglalkozdsokat kiiliinbozcj ide-
gen nyelveket tanit6 tan6roknak a dramatikus jft6knak

a nyclvoktat6sban lehets6ges alkalmaz6s6r6l, minthogy
errc a tovibbk6pz6si formdra orsz6gosan 6ri6si ig6ny
mutatkozik.

K6sribb specializ6ci6m tdgult 6ltaliitran a verb6lis
kommunik6ci6sk6szs6g-fejleszt6s drama tikus form6i
iriinyiban, kiilriniis tekintcllel az any anyclvi k6pz6sre az
6ltal6nos besz6dk6szs6gtcjleszt6sbcn (als6 tagozat) 6s a
magyartanit6sban (felsci tagozat). Minthogy pedig hall-
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gat<iim rtsz.6r6l egyrc jobban 6rz6keltcm a drrimajritck-
m6dszerrel tcljcs komplcxitiisdban val6 megisnrerkcd6s
ig6ny6t, az u tfibbi 6vckbcn kurzusaimba a kor6btnn elha-
nyagolt nonvcrbdl is tcri i lctckct is [rc6pitcttcm.

Konrplcx dr6maj6t6kv ct cl6 -kt 1tz,6 tan folyam gt k6t
6vc vezctek, a Magyar Drdnrapcdag6giai Tirsas{g irltal a
Miivekid6si 6s Kozoktatiisi M iniszt6rirrmhoz l'eltcrjesz-
tctt vizsgakdvctclmrlny/tcrnatika alapjdn, azt a l 'clk6rci
szerv 6ltal mcgszabott id(ikcrcthcz igazitva. A h.itelcs ta-
pasztalati h6ttcrct a lfk6srncg.ycri Pais Dezsij Altal6nos
Iskof l1ban, hirom kiildnbriz6 korcsoJxlrthoz. tarl<v.6 osz-

TOLNAI MARIA
T anilrk6.1v.6 f <jiskola i n6prn iivel6s-pcdag6gia szakos

diplomim eg6sziilt ki az ELTEn6pmiivcl6s szakos k6pz6-
s6vel, s a jelenlcgi Szinmiiv6szcti Friiskolai k6pz6sscl. Ez
tchdt iskol6kban 6s diplomikban m6rhctci szakmai hft-
terem.

A kozmiivcliid6sbcn - a kiiliinbiiz6 szinterckcn el-
tiiltdtt 6veket - a szorosabban vctt nevclcii-oktat6i mun -

ka kovcttc, I 984-tcil a Kaposvdri Tanitirk6pzti Friiskol6n.
Az int6zm6ny T6rsadalonr tudonr6nyi- 6s Kiiznriivclijd6-
si Tansz6k6n a Kozmiivclcid6s szichol69iai, andrag6giai
alapjai; Szoci6krrlturiilis an imdci6; Szervczct-fc.jleszt6s;
Csoportos pcdag6giai gyakorlat 6s a Drimapedag6gia-
t6rgyakat gondozom.

T<ibb mint tiz 6vcs amatdr szinj|tsz.6i mf ltarn, szak-
mai tdborok, tov6trbk6pz6sck inditottak el a <ir6mapeda-
g6gia fel6 - igy e7.a tant6rgy I 986 6ta iclcn van a l'6isko-
lai k6pz6sbcn mint k6t f6levcs szatradon vdlaszthat6 [a-
kult6ci6s tdrgy; a k<jzmiivclijd6si szakkoll6gium hallga-
t6i sz6milra mint gyakorlati k6pz6s; az 6vodapc<lag6gus
hallgat6k fakultativ specializdci6ja, - r,alamint a f<jis-
kola 6ltal szcrvezctt intcnziv pcdag6guskdpz6sck, diplo-
mairjitfi k6pz6sck vilaszthatri miihclyc a Gord<lrr, Frci-
ne t-mrihcly rnellctt. A k6pz6strcn r6sztvev<ik szakrnai 6r-
deklcjd6s6t, clk6tclczetts6git diplonramurrkdk sora.jclzi.

RUDOLF OTT6Nf
1958-ban ntagyar-tort6nclem szakos diplom6t sze-

reztcm Egcrbcn a Pcdag6giai F6iskol6n. Pcdag6gusi
munk6mat Szcjdtin kezdtcrn - nrajd lakrisgondunk nrcg,
oldatlansriga rniatt - 6rszcntrnikl6son. Vdcrlrrkdn, Vi{-
con tanilottam.

K<iztrcn "B" ka teg(rri6s szin j6tsz6-rcndcziji .iogosit-
v6nyt kaptam,6sclv6gcztcrn azELTE t<irt6nclcrn szakf t.

1973-ban - csal{di okoktxil - isrn6t htzakii lt<iz-
ti ink Brr<lapestrc -, igv a Budakcszi Altalt irros Iskola 6s
Gimndzium tanirak6nt 6ltali irros iskol6ban 6s gimnlzi-
umtran tanitot tam. | 97 4 -16l szak I'cliig-vcliii sti tr rszltan
Pest mcgy6bcn I'oly6 anyanvclvi kis6rlctck gondoziisd-
val, kipr6b6l6s6val l'oglalkoztam (Hat6kon.v anyanyelvi
nevel6s, B6nr6,ti Zolt'an,Zsolnai Jirzsef anyan-yclvtanit6-
si kiscrlctei.) Ezt k6vet6cn Godiillcin irs kiirzct6trcn szak-
feli igyclcik6n t, I 9t16. . jan uir. j i4 t(rl szak I an6csad6k6n t
dolgoztam 199l . . j f  n ius 30- ig.

Elv6geztcnr az Eotv<is Lor6nd Tudom6nycgyetern
tdrt6nclem in tcnzfv tanlblyamit.

Metodikuskent a Kazinczy T anirkfpr.fFriiskola Grj-
d<illcin miikcidci kihclyczctt tagozatdn a ttirt6nclem tan-
sz6k6n d<llgoztam. Itt spec. kr>ll-t is vezcttcm drarnatikus
j6t6kok m6dszertuna cimmcl. Tanriri pi{lya[u t6sonr alat t

t6lyban (1., IV. 6s VI.), 6rarendbe ellitott driimaj6t6k-fog-
lalkozisok keret6ben v6gzett d16matan6ri munkfm adja.

Az ut6bbi 6vck sor6n alkalmarn volt mcgismerkcdni
az angol <lr6maiskola Dorothy Hcathcote ncv6hez kap-
csol<id6 f n.,,tan it6si drdma "-elm6let6vcl 6s gyakorlat6-
val ( 1990: Sze ntcs; I 99 l : F6t;1992: Birmingharn); ennck
feldolgoziisilval, m6lycbb elsaj6 t i tirsiival, a dr6mapcda-
g(rgus-k6pz6sbc val6 bckapcsol6siinak ar6n,v6val, m6d -
jiival I'olyamatosan lbglalkozom, mind clm6lctben (a ki-
adis alatt l6vij Bolton- 6s Niclands-kiinyvck alapj5n),
rnind a gyakorlatbarr: rniikddci kurzusaimon, i l letve a
gvcrckckkel r, (.gt.ctt munk6mban.

A d16manevcl6s sz6lcs lchct6s6geinck megismcrtet6-
s6re Dr6mape<iag6giai Miihely-t miikddtctttink a fciisko-
l6n, amcly a l'cjiskola hallgat6i mcllctt a v6ros, megyc pe-
dag6gusai szimdra is nyitott volt. K6t mcgyei int6z-
m6nnycl kdzdscn ennck rijb6li mcgszervczr6s6t tervez-
ziik.

Friiskolai oktat6tirsaimmal - a vizu6lis nevcl6s
szakcmbcrci - h6rom 6ven kereszti i l  mrikodtetti ink
Gycrmek-miihely-t, arnely sajit magunk tud6s6nak gya-
rapft6sa rnellett a fcjiskolai hallgat6k gyakorl6tcrepe is
lc t t .

A drimapedag6gia szakteriilet6rcil sz6l6 el<jad6sok-
kal Jiiszber6nyben, Gy6rben, Hajdriboszorm6nyben, a
kaposvdri HOL-MI pedag6giai konferenci6in, m6dszer-
trcmu tat6in vettem r6szt. Ovodf kban, 6l tal6nos iskol6k-
ban, ny6ri tovdbbk6pzci tdborokban elcjadist, drrimafog-
lalkozd,sokat vezetck. Aktiv szervcziije vagyok a Csoko-
nai Program, illctvc az Oskola - orszdgos jellegii konfe-
rcncidknak, a Drdmapedag6gia a felscioktatisban - fci-
iskolai oktat6k sz6m lara sz,ervezclt mtihelycknck.

Szaknra i irf sai m, am elyek kirnyv-recen t.i6k, gy er -
mcksz(njdtsz6-bcmutat6k clcmz6sc, illetvc a d16maJrc-
dagfigia tdiskolai k6pz6si lehet(is6geiriil sz(rlnak - me-
gye i 6s orsziigos I'oly6iratokban jclcntck mcg.

a megyci vers-pr6zamond6, szinj6tsz6 bemutat6k szcr-
vez6s6vcl, zsiiriz6s6vel foglalkoztam Pest rncgy6llen. N6-
h6ny irdsom mcg.iclcnt szaklapokban.
(Hat6kony anyanych'i no.cl6s tapasztalatainak iisszcge-
z6sc - Onil l l6 nrunkak6nt Hcl; 'zcttcrcmt6s azanyanycl-
vi irrirr TK. kiatl lsdban).
Szaknrai v6lcnr6nycz6st adtam t<ibbck kiizott Aranyt6l-
Aranyr6l, Hdrsing Laios:.I6t6k vi169 irodalom, valamint
Zsolnai .l (rzscl' munki{j616l.
T<ibb cvcn aI at orsr.lagr.>s anyanyclvi szaktibor szakrnai
vczctiijc voltam.
Az elmfil t 6vbcn az orsz6gos Kar"incz,y -verscny program-
jiit illlitottam iisszc.
Szaktanicsa<lirk6nt a tovdbbk6pz6sek (speciiilis, I'akulta-
tiv) programjait tcrveztcrn, (kiirzeti 6s mcgyci szintcn).
(Fi hneszt6t ikai tanfolyarn, Vall irstort6neti t anfolyam,
Drinrapcdag<igus tanlolyam stb.).
1992 - a Pcst Megyei Szolg6ltat6 lroda drdmapcdag6-
giai szak6rt6.jck6nt dolgozorn, 2 6vc vczeLek alaptanfr>
l,vanrokat tantestfileti koz<iss6gcknck 6s Pest meg-Vei kol-
lcg6knak. Rendszeresek a bemu ta t6J'oglalkozisok, gya-
korlatvczet6sck. (A dr6mapedag6giai szeml6let 6s m6d-
szcr az iskola 6let6ben) H6ziasszonyk6pzci Iskolfban ma-
gatartdskultf rit tanitok.
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KINSZKI JUDIT
B6r mi{r 10- I I 6ves koromt6l lelkes szinhizliltogat6,

szaval6 6sszinj6tsz6 voltam (m69 nyolcoszt6lyos hum6n
gimn6ziumban kezdtem tanulminyaimat), igaz6ndib6l
1962-t6l,amikor a Viirdsmarty G imn6ziumba keriiltem
angol tan6rnak, fon6dott 6ssze tan6ri munk6m 6s -

ahogy most mondanink - a dr6ma, aszinhilz a nevel6s-
ben. M6g abban az 6vben dsszehoztuk az iskola irodalmi
szinpaddt 6s Brechtct, Sigfricd Lenzct, Mrozeket j6t-
szottunk.

I 978 -ban, am ikor Vdrkonyi Zoltfn kezdcm6ny ez6-
s6re megindult a kdz6piskolai irodalmi-dr6mai k6pz6s
k6t vid6ki 6s k6t pesti gimnfziumban, a Szinmiivlszeti
Frjiskoli{n Virkonyi, Mont6gh Imre, Mezei Eva stb. tar-
tottak el6k6szitci foglalkozasokat azoknak, akik majd
ezekben az oszt6lyokban tanitani fognak. A tanmenete-
ket a fciiskola tanSraik6szitett6k (Hegediis G6za, Sz6kcly
Gy6rgy stb.) 6s r6szletes irodalomaj6nlalot is tartalma-
zott, igy az elm6leti felk6sziil6st megkonyitette. A gya-
korlati munkiban viszont az,okt6l tanultam rengeteget,
akiknek foglalkozilsaid ny6ri t6borokban vettem r6szt:
Somogyi Istvdn, Terhes S6ndor, Regris Jinos, L6b6n Ka-
ti, Viriig Csaba, Uray P6ter, Fodor Tamis stb.

1979 6Ia folyamatosan tanitok dri{matrjrt6netet 6s
szinhdzismeretet, tartok kreativ j6t6k foglalkozdsokat.
Tal6n nem tartozik szorosan a t6m6hoz, de ez azt is jelcn-
tettc, hogy pdrhuzamosan k6t szinji{tsz6csoportot is ve-
zettiink, mert az irodalmi-drilmai fakultdci6 megindul6-
sa 6ta oszt6lykeretben miik<idtek a szinjiltsz6 csoportok.
Ez term6szctescn rengcteg fell6pest, vcrscnyt, fcsztiv6lt
is jelcntett 6s jelcnt, 6rmeket bronzt6l aranyig, Gyuliit6l
Csurg6ig, s6t K-rakk6ig (lcngyel szinpadi mrjvek feszti-
v6lj6nak megosztott clsci helyez6se).

Bir egy6ltal6n nem ez a fakult6ci6 c6lkitiiz6se, de
azbrt j6es,6 6rz6s, hogy tanitv6nyaink k<iziil tcibben m6r
ismert szinlszek, vagy 6ppen id6n v6gzik a Fcjiskoliit,
operatciriik, rendezciasszisztensek, sz.inh6z-tor t6nr6szek,
vagy eSyetemi tanulm6nyaikat befejezve visszat6rtek is-
kol6nkba dr6matan6rk6nt. Tali4n m6g nagyobb tir6m,
hogy mennyi vol t,,dr6mais" let t pedag6gus - 6v6n5, ta-
nit6, tan6r - s vezet iskoliij6ban dr6majrit6k csoportot
6s hogy milr azijtanirvS,nyaik is itt vannak iskol6.nkban a
felv6tcliken.

Elm6leti tud6som felfrissit6s6t nagyon megkdnnyiti,
hogy angol szakos l6v6n eredetiben, viszonylag frissiben
olvashatok szakirodalmat, gyakorlati munk6mban pedig
az angol nyelvtanit6sban is alkalmazom a drfrmajit6k
gyakorlatait (errril iskolimban bemutat6kat is tartok
koll6g6imnak). David Davis Magyarorsz6gon tartott 6s
Birminghamben szervezett tanfolyamain elm6leti 6s
gyakorlati gazdagodilsra egyardnt lehetcis6g nyilott. Az
ut6bbi 6vekben a Goddlkin szewezetlCsehov 6s Bcckett
szemin6riumokon vettem r6szt, ahol Acher Tam6s, Acs
Jinos, ArkosiArpdd, Jeles Andrds, Luk6csAndor 6s mil-
sok vezett6k a vitf kat Csehov 6s Becket miivek kiildnbii-
zcj ekiaddsai kapcsdn.

A Szinhdztudomdnyi lnt6zet felk6r6s6re megirtam a
V<irosmarty Gimn6zium irodalmi-drrlmai fakult6ci6ji4-
nak tortr6net6t 6s k6t tanitv6nyommal egyiitt p6lyamiivet
ny{jtottunk be (Csongor 6s Tiinde) a Gabnai Katalin iil-
tal kezdem6nyezettpillyizatra, ami az iskolai tananyag
r6sz6t jclentd drdmdk szinh6zszerii feldolgoz6s6val, a ta-
nul6k aktiv bevon6sdval pr6b6lkozott.
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AMagyarDr6mapedag6giai Trirsas6g tiz foglalkoz6sb6l r{116alapoz6dr6mapedag6giai tanfolyamotszervezett. A ja-
nu6rt6l m6rciusig tcrjedii 30 6r6s kurzuson k6t csoportban zajlottak az elciad6sok. A negyven<it tanfolyamhallgat6
szeptcmbcrben folytatni kivdnja a stf diumokat 120 6ris k6pz6s keret6ben. A Tdrsas6g fij jelentkez<iket is v6r.

A T6rsas6g gvermckszinidtsz6-rcndezcii tanfolyamot is hirdet szeptembertcil budapcsti 6s Budapest korny6ki 6rdek-
l(fi6ksz,6m6ra. R6szlctcsebb tii6koztatds a MDT cim6n.

A Magyar Dr6mapcdag6giai T6rsas6g lcgut6bbi krizgyiil6s6n 7 tag(l elniiks6gct v6lasztott. Elndk Debreczeni Tibor.
Elniikhelyettesck: Gahnai Katalin 6s Szakall Jurlit. A vezetcis6gbe kertlt m6g Kov6cs Andrdsn6, Szauder Erik, 5z6-
kely Istvf n 6sY 6czy Zslt.sa.

A Lakiteleki Alapitvdny.50.000l'orinttal l6mogatja a Dr6maperlag6giaiMagazin megjelen6s6t.

A Weiires Siindor C)rsz6gos Gyermekszinjdtsz6 Tal6lkoz6 teriileti ,,k<iz6pddntci"-it Szombathelyen, Si6fokon, Bu-
dapesten, Giid<in, Debrecenben 6s Kunhegyesen rcndczt6k, ille tve rcndezik meg.

Holl6s J6zset, t6rsasfgurrk tisztelcl.beli eln<ike anyagi kedvezm6nyckkel is segitette t6rsas6gunk egyes tagjainak je-
lenl6tct az osztrf k dr6rnapcdag6gusok linzi kozgyil6s6n 6s az innstrrucki nemzetk<izi konfcrencidn.

Bcny6k Erzs6bettcjl6s Varnyu llon6t6l meghiv6s 6rkezelt. Az6bccsei ffajrlasrlg) miiv6szeti gyermektal6lkoz6 ke-
retein beliil drdmapedag6giai foglalkozdsokra is sor keriilt.

Jfrnius l4-20.a tiszasasi Pitypang h6zban vizsga elitktszitotanfolyamra gyiilnek ossze az 6vodapedag6giai dr6ma-
pedag6gus k6z<iss6g tagjai.
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