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- Csicsegi csoport - Sz6kesfeh6rvdr, R6pamese - ve-
zezt6:,Feh6r Atdrisn6
A paksiak, - 6liik6n a j6 iigyeket sziwel t6mogat6,

fiatal 6s agilis polg6rmesterrel - fantasztikus vend6gl6-
t6knakbizonyultak.

D. Szab6 M6ria a Miivel6d6siKdzpont ig azgat6jaiga-
zi menedzser h6ziasszonya volt a rendezv6nynek. Mel-
lette Hefner Erika n6pmrivel6 biztositotta a hirom napos
orsz6gos tal6lkoz6 gdrdiil6keny, j6kedvri lebonyolit6s6t.

Csak akik m6r sok 6ve szervemek ilyen vagy hasonl6
jelegri tal6lkoz6t, azok tudj6k igaz6n, hogy haminden si-
m5.n megy, program, szill6s, 6tkez6s, kultur6lis program,
szakmai besz6lget6s, oklev6l, aj6nd6k, aut6busz stb.
rendben van, az micsoda szervezett, osszehangolt team-
munk6t felt6telez!

Paks felkarolta a magyar gyermekszinj6tsz6st! Van,
ahol felismerik, hogy a gyermekkorban elsaj6titott 6s na-
pi grakorlatt6 v6lt kreativitis kihat az 6let minden terii-
let6re, hogy ezek a gyerekek felnrjttk6nt mennyivel
kdnnyebben oldj6k majd meg a felmeriilci probl6m6kat,
mennyivel jobban 6s rugalmasabban tudnak majd alkal-
mazkodni, akir v6ltani is. Szimb6likusnak 6rzem, hogy
ez a megfijult v6ros v6llalta fel a gyermekszinj6tsz6s
iigy6t.
N6h6ny meg jery z6s az elfiadisoL:hoz:
- Sikeresek, 6lvezetesek voltak, azok a produkci6k,
amelyekn6l felfedezhetcj volt a csoport folyamatos mii-
helyrnunk6ja. A gyerekek ezekben cirtimmel, j6kedvtien
lubickoltak, a kdzdns6gnek is ordmet szereztek. (lyen
volt tdbbekk6zdtt a p6pai Tiirr Istv6n szinpad Ludas Ma-
tyi c. produkci6ja.)
- Feszengett a n6z6 azokat az el6ad6sokat l6tva, ahol
szemmel l6that6an a csoport ,,betanulta" a szindarabot
vagy jelenetet, elcigyakorlat hi6ny6ban, g<ircsdsen, me-
reven szorongtak a gyerekek a szinpadon, 6r6,mnek, j6-
t6knak nyoma semvolt.
- B6tortalanok a pedag6gusok az anyagkezel6sben. Tfl-
s6gosan tisztelik a kdtott anyagot, nem mernek htizni a
megirt sz<ivegbcil, holott erre az esetek zQm6ben sziiks6g
votna. Biztatnink riket, hogy b6trabban dramatiz6ljanak
mag6val a csoporttal, hiszen nagyon kev6s a gyerekeknek
j6tszhat6 k6sz darab. A gyerekek 6letkordnak megfelel<i-
en keressenek irodalmi anyagot, amit kdzdsenfeldolgoz-
hatnak.

Sajnos tiibb helyen talilkoztunk a ,,Mi van a varizsdo-
bozban?" c. szindarabgyfijtem6ny,,gy<ingyszemeivel"
melyekirodalmi 6rt6ke enyh6n sz6lva k6tes.
- Kev6s volt a vers, a verses 6ssze6llit6s, k6r lene, ha ez
a mrifaj kiszorurna a gyerekszinj6tszisb6l. (J6 p6lda volt
effe az ostffyasszonyfai csoport - Weores S6ndor <isz-
sze6llitisa.)
- Eletj6t6kot alig l6ttunk, holott ez a konfliktusokfelt6-
r6s6nak, kezel6s6nek egyik leghat6konyabb m6dja - fci-
leg a I 1-13 6vesekn6l. Oszintes6gre, hiteless6gre nevel,
ha tisztess6gesen kezeljiik. (Az Elte Radn6ti M. grakor-
l6iskola hatodikosain ak 6letjit6ka eml6kezetesen sz6p
volt a budapesti bemutat6n.)
- Begyinizdtt viszont a ,,t6tika" miifaj, ami egy hamis,
hazug vildgotklzvetit, amikor tiind6ri sz6p, tiszta arcir
gyerekek, sl6gerekszdveg6t t6togva a szinpadon, divatos
popsztdrok 6ltozet6ben mozdulataikat pr6b6lj6k id6tle-
niil utfnozni, mikozben az eredeti dal harsog a fiiliinkbe.
Nem kertilhetjiik meg a pedag6gusok felel6ss6g6t!
- Kevr6s volt an6pi j6t6k, a mond6ka a folkl6r, holott a
6-8 6ves gyer ekekszinjiltlka 6piilhetne a n6pi j6t6kokra,
dalokra, tdncokra. Az 6letkornak megfelelci mtisorv6-
laszt6s szint6n apedag6gusokfelelciss6ge. (Tilnd6rin6pi-
j6t6kot l6ttunk a budapestiXll. keriileti gyerekektdl.)
K6ts6geim vannak affel<il, hogy szabad-e a gyermekszin-
j6tsz6st az eddigi f orm6 j 6ban m6rni ?
Min6sitjiik a csoportot, a produkci6t, ezenkeresztiil pe-
dig aszerepl6 gyerekeket, holott az, hogyj6vagykev6sb6
j6 egy el6ad6s, azkiz6r6lagavezel6t6l fiigg!Az idei 6v
legiobb 22produkci6ja kdziil pl. k6t csoport tagjai kise-
git6 iskol6sok voltak 6s kiv6l6 eloadistlilthattunk t6liik,
(a kaposv6ri B 6nczi Guszril Altaldnos Iskola, vezet6jiik,
dr. RumszauerJ6nosn6 6s a Godoll<ji Kisegit6Altal6nos
Iskola csoportja, vezet<ijiik Baranyai Gizella). Ekozben
nagynevii iskol6k fin. elit tanul6i halovilny 6s felejthetri
produkci6kat hoztak l6tre.
Szeretn6m, ha a k6zgyiil6s ddntene arr6l, hogy
- legyen-e a megyei tal6lkoz6kttlnteriileti ddntci?
- ha igen, a lemarad6k milyen visszajelz6st kapjanak?
- ha nincs felmen6 rendszer,hogyvilikel az6rt6ka

f ele j tend6tcil, az ocsu a biz6t6l?
K<izos a felel<iss6giink mivel tesziink a legjobbat gyere-
keinknek!

Szakall Judit

KI VISZI AT A KULTURAT?

H6t igen: csdd van, v6ls6g van, recesszi6 van... Kil6bo-
lunk-e belcjle, s mikor - ennekmegit6l6s6ben egyretdb-
ben, egyre passzimist6bb kdvetkeztet6sre jutunk.
,,Mondj valami j6t!" - mondja bar6tom a telefonba, mi-
ut6n alaposan kibesz6ltiik magunkat Boszni6r6l, Solin-
genrcil, a tomszki atomerciiit6sr6l 6s az ukr6n atomiitcie-
r6rcil. Es akkor elrnes6ltem neki, hory a h6t veg6n Kunhe-
gyesen voltam, a Weiires S6ndor Gyermekszinj6tsz6
Fesztiv6l teriileti ddntdj6n, amelyen n6gy megye legiobb
gyerekcsoportjai vettek r6szt.

Mir az is csodasz6mba megy, ha egy ilyen rendezv 6ny
6sszej6n. Ki ne tudn6: a kultura - m6g a hivat6sos is -
j6form6n csak kalapoz6sb6l 61, egyre laposabb az adako-
z6k ersz6nye, egyre csappan az akadoz6 kedv is. S h6t
ezek,,csak" amatcjrok! S,,csak" gyerekek! M6r a megyei

ddntdket is csak nydgve sikeriilt 6sszehozni. Rendez6k-
r6sztvev6k utols6.pillanatig nem tudtik lesz-e terem?
Sz6ll6s? Etkez6s? Osszejon-e minderre a p6nz? A csopor-
tok utols6 pillanatig biz"onytalans6gban voltak csak ma-
guk<irdm6redolgoztak-e (az sekev6s!),vagysz6mitsanak
nagyobb megm6rettet6sre! Egy h6ttel koribban (!) a me-
gyei d6ntcin vette hir6t Kunhegyes ifjir (1988 6ta) v6ro-
sa, hogy nincs gazddja a tertleti vet6lkedrinek. Mag6ra
v6llalta - s egyetlen h6t alatt osszehozta. Nem is ak6r-
hogy! Ennek az esem6nynek r,69 nem 6rzeI|, igazi f eszti,-
vilhangulata volt! Kdriiltekint6 szervez6s, figyelmes le-
bonyolit6s, egyszeni s m6gis iinnep6lyes formai keretek
- m6.r mag6ban ,,ez se sernmi", ahogy ma pestiesen
mondj6k. En azonban ink6bb arr6l szeretn6k sz6lni, ami
emdg<itt van. Hogy van egy v6ros, amelynek polg6rmes-

3ryer;=*I*:a---

37



iF,L

tere, a rendean6ny f6v6dn6ke Szelekovsd<y Isw6n nem
puszt6.n ,,reprezent6l", de v6gigl6zi az 6sszes elcjad6st!
M6r kozvetlen, gyerek-feln 6tt n6z6t egy ar6nt meg6rintci
nyit6 szavaib6l is kicsengett, hogyv val6ban fontos neki
azigy, amely val6j6ban nem is egyetlen iigy, mert a v6-
ros, a gyerekek, a kultfra, az osszefog6.s, az onzetlen ktj-
z6s tev6kenys6g iigye. A v6rosr6, amelyet az annyit emle-
getett v6llalkoz6 kedv, a szak6rtelemmel p6rosul6 rijat-
mer6s segit ki az 6ltal6nosv6ls6gb6l: mert a bio-b6renyt
nem 6rinti az embarg6 s a biokultfir6nakvan piaca, a bi-
ogazd6lkodisnak pedig van tudora s apostola - maga a
farmergazda-polgdrmester, akinek szavfra s peld6j6ra
<isszefog egyviros; aki gazdakdrt szervez, a N6pfriiskol6n
biogazd6lkodisi kurzust in dit, 6 az egyikfri kozremiikri-
dri; kdzvetlen kcize van a kultirrdhoz is: a polgirmesteri
hivatalban faragott faszobrai vonj6k magukra a bel6pri
figyelm6t, s arra is tal6l idcjr, hogy ebb61i tudom6ny6t a
helyi k6zmiives szakkorben, alkot6 tiiborban kamatoz-
tassa. (Azt a sz6t,hogy ,,pirt" Kunhegyesen egyszer sem
hallottuk - igaz, magunk sem ejtettiik ki. Nem illett a
l6gk6rhdz.) A v6ros6, amelynek mdr hagyomdnyai van-
nak - els6sorban a sportban: rendezett m6r foci-vil6g-
kuprit 150 csapat r6snt6tel6ve,van saj6t ,,D6zsa iskold-
ja", ,,Foci BT"-je, 6ltal6nos iskol6s gyerekeknek focikol-
l6giuma; van tcibb 6ves mriltra visszatekintcj j6t6kt6rsa-
s6ga, a Konok Kunok Hagyominy6rzlBariti Egyesiile-
te, mely imm5.r m6sodszor szervez nemzetkozi j6t6kta-
l6lkoz6t francia, belga, osztr6.k, amerikai 6s m6s j6t6k-
gl.rijt6k 6s -k6szitcjk r6szv6tel6vel. A v6ros6, melynek
nem profitorient6lt mrivel6d6si kdzpontja t6pl6lja av6-
ros kultur6lis 6let6t, 6l6n minden v6rosi kezdem6nyez6s
lelkes t6rsrendez6j6vel, Szekr6nyes Istv6n igazgat6val:
azMK t6mogatja a helyin6pizenekart, n6pi t6nccsopor-
tot, t<ibb n6pi iparmtiv,6szeti szakk<jrt miik6dtet (kos6r-
fon6 mestereikmunk6ib6l a fesztiv6l vend6gei is v6s6rol-
hattak). Ez a fesztivLl volt a miivelcid6si krizpont els6
6n6ll6, nagyszabisri kultur6lis rendezv6nye. Mintegy
2OO sziil6vend6g elhelyez6s6t-6tkeztet6s6t s egy feszi*i-
v 6l z6l*en6men tes lebonyolit6s6t kellett megoldan ia.
Az eredm6ny a kunhegyesik6zllet szellem6t s a kdzre-
mrikodcik fdradhatatlans6git dics6ri. Mert a rendez-
v6nyt ugyan elscjsorban aMagyar Dr6mapedag6giai T6r-
sas6g finanszirozta nagyon k6scin, nagyon gy6ren csurra-
n6-cseppencl pillyilzati p6nzeibril, de: az egyik s z6ll6she-
lyet kunhegyes rinkorm6nyzata ingyen boCs6totta afesz-
tiv6,l rendelkezls6re, az iskolai koll6eiumok 6s a helvi
gyermek6lelmez6s rendkiviil kedvezni6nyes iirakat szi-

mitottak fel szotgiltat6sai6rt. De van tov6bb is! A legna-
gyobb drrimdt s dicscis6get jelentci tovibbjutist felsorol-
hatatlanul sok kunhegyesi lokilpatri6ta toldotta meg
egy-egy dijjal, jutalomtdrggyal: egy 6r6smester magak6-
szitette eziist 6kszerekkel, a cukr6sz tort6val, egy 6v6nd
magaalkotta b6bokkal, a helyi szakiskola igazgat6nljeaz
igen nagy sikert aratott helyi ,,Kuncog6" szinjiltsz6cso-
port jelk6p6v6. veft fila pliissmajmocsk6kkal, a polg6r-
mester aji4nd6kkos.4rral, a FIDESZ s m6g egy helyi szer-
v ezet f 6nyk6pez'6g6ppel, amiivekid6si kdzpont bereldiir-
dijkv 6z6kaL.. - bocs6sson meg, akit kihagytam a felso-
rol6sb6l: az olvas6 ennyibcil is l6tja, mit nyirjthat egyutt
az<itletess6g 6s az 6nzetlens6g, a kunhegyesiekmegugyis
tudjfk, ki s mit adotl az iinnep f6ny6h ez.Mert ez az alig
m6sf6l napos rendezv6ny f6nyes iinnep volt. Igazi gye-
rekiinnep. Ot-h6t6ves kunhegyesi apr6s6gok verses rit-
musjiit6ka adta meg alaphangulat6t: a derrit, a mosolyt,
mely a m6sf6l nap soriln vegig az arcokon maradt. A gye-
rekek - ahogy Fodor Tamds szinmiivflsz,azsiirielnoke
zilrszaviban hangsrilyozta - nem egyszeriien ,,aranyo-
sak" voltak: kozris er6feszit6sek, sok6ves mriv6szi tev6-
kenys6g eredm6ny6t, szinvonalas kultfrdt var6zsoltak
el6nka szinpadra. Szokatlanul egyenletes, magas szinvo-
nalir fesztiv6l volt, igazi gyerekprodukci6kkal: sok mes6-
vel, zen6vel, szinnel, mozg6ssal. Telth6zzal, a hars6ny
tetsz6snyilv6niti{ssal nem takar6koskod6, egym6snak is
szurkol6 n6zcikkel 6s figyelmes, Sszinte, az elismercj sz6t
bcjkeziien, a bir6latot fukarabbul - s mindig 6rdemi
elemz6ssel aliltimaszva - m6r6 zsiirivel. Az isti nagy
kriz<is j6t6k-6nekl6s k6zben bar6ts6gok szdvddtek, cimek
cser6ltek gazddt, s ha e kapcsolatok nem lesznek is
hosszfi 6letriek, egy-egy k6ve tkez6 tal6lkoz6n. ezek a gye-
rekek m6r meg fogj6k ismerni egym6st, s ilyen eml6kek-
kel a h6tuk m<igdtt taliin nem fognak majd rigy acsarkod-
ni egymilsra, mint ,,ezek a mai felndttek".

Mert v6lsiigb6l, recesszi6b6l, gazdas6gi ketyub6l ki
Iehet jutni. Mikor? Mekkora 6ldozatol<kal? Nem tudjuk.
De ha van valami s valaki, ami 6s aki 6t tudja vinni az
iddtAll6, legfontosabb 6rt6keket a ,,tuls6 partra", akkor
az avalami a kultirra 6s az a valaki a gyerek. S akik errcjl
oly gyakran elfelejtkeznek, azoknak szerettiink volna a
kunhegyesi p6ld6val ,,injekci6t" adni remdnybcjl 6s
6rdmkil.

Ezt mes6ltem el Laci bardtomnak is a telefonba.

Gyerm ek szin jftszti tribor
Zam6rdi,

Rangjuk-neviik volt valaha a Pest megyei gyermekszin-
jltsz6tiborcknak - magam csak hiriiket trallottam. A
mrifaj tobb 6vig tart6 pang6sa sor6n a t6borok folyama-
toss6ga is megtcirt. Az ut6bbi n6hriny 6vben azonban so-
ha nem l6tott szinvonalat 6rt el, ,,divatba j<itt', pest me-
gy6ben a dr6mapedag6gia 6s a gyermeks znj6tsz6s.

Tdbori napl6
Augusztus 6-6n heffendt ryerek 6s tizenh6rom szakmai
v e7e!6,,illetve - amrigy gyerekszinj6tsz6ssal foglalkoz6
- kis6rri pedag6gus 6s friiskol6s indult f tnak zamdrdiba,
hogy a Pest Megyei Gyermek 6s Ifjfsigi Al apivilny t6-

1993 nyara

bordban csod6kat miiveljen 6s csod6k r6szese legyen. A
budakesziek huszon<it f6s, saj6t vezet6kkel €rkez6 cso-
portj6t lesz6mitva a t<ibbiek a Keleti p6lyaudvaron is-
merkedtek meg egym6ssal 6s szakmai vezetciikkel. Nyolc
nap mrilva a kdzds miiv6szi alkoti4s 6kn6nye, egy-egypro-
dukci6 k<iz6s megalkot6s6nak <irome-keseive irizte
iissze a hat 6s tizenhat 6v k<izdtti gyerekeket 6s alkalmi
vezetoiket.

El6g felid6zni a t6bor esem6nyeit nap nap ut6n.
Els6 nap: <issze6ll n6gy ,,t6rsulat". Tdbortiiz mellett

ismerked6si j6t6kok.

El6d N6ra
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