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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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M6sodik nap: Pest megyei miiv6szeti bemutat6 a za-
m6rdi mrivelci<16si h6zban. A Budakeszi Szinj6tsz6k Csil-
lagok kdzt f6nyess6ges csillag cimmel bemutatj6k orszi-
gos sikert aratott Szent L6sd6-legenda feldolgoz6sukat,
majd Jancs6 Sarolta szinmtiv6sz, az egyik szakmai cso-
port vezet6je renesz6nsz versossze6llitdst ad elci a buda-
kesziek zenei kozremrik<id6s6vel, v6giil a dabasi n6pt6n-
cosok tartanak fergeteges sikeni bemutat6t. A mrisort a
t6bor lak6in kiviil kiizel sz6zzamilrdilakos 6s nyaral6 te-
kintettemeg.

Harmadiknap: kinai gyerekmriv6szek deleg6ci6ja 6r-
kezeI| a t6borba. Igen szinvonalas 6s egzotikus bemuta-
t6jukat a mieink r6gtonz6tt miisorral viszonoztSk.

Negyedik nap: tAbori Ki mit tud? M6k6nak szlntuk
- komoly mriv6szi 6lm6nyek r6szesei lettiink. Majd' h6-
rom6r6s mrisor kerekedett, melyben az in6rcsiak egy-
egy versmond6sa, a budakesziek zer.6l6se 6s kom6diz6-
z6sa (nem szoktak!), a v6charty6nyi gyerekekpar6di6i 6s
m6g sok m6s produkci6 avatta eml6kezetess6 ezt az est6t
is.

6tddit<nap:6tlagliz6ralitzaspr6ba.Este,,lazitis"-
disco. ftird6s stb.

Hatodik nap: a f6pr6b6k napja. Este a kisebbeknek
korai takarod6 (a csillaghullilsok 6jszak6ja ellen6re), a
feln6tteknek 6s a nagyobbaknak T.I.E. (Theater In Edu-
cation - Szrnh|z az oktat6sban),azazszakmai bemuta-
t6 6s foglalkoz6s Luk6cs L 6szl6vezet6s6vel. Ut6na (6jjel
3-ig) a fcipr6b6kr6l k6sztilt videofelv6telekmegtekint6se
6s 6rt6kel6se.

A hetedik napon megpihent?
Hetedik nap: kem6ny,,munkanap", az el'62'6 napi ta-

nuls6gok hasznosit6sa.
Nyolcadik nap: a nagynap! D6lelcjtt utols6 simit6sok,

majd d6lutiln a mrivel6d6si hizban a helyiek, a l6togat6-
ba 6rkezett sziil<ik 6s legfrik6nt egym6s 6l6nk 6rdekl6d6-
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A Marczib6nyi T6ri Mfivelcid6si Kdzpontban miikodti
Budapesti Dr6mapedag6giai Kozpont harmadik alka-
lommal hirdette meg az Orsz6gos Gyermekszinj6tsz6
TSbort, mely id6n a festcji kornyezetri Bakonyban keriilt
megrendez6sre.

Ism6t sokan j6ttek el: 55 sznjitsz6 gyermek 6rkezett
azorszigmis-m6s pontj6r6l. Sokan koztliik m6r vissza-
t6r6tiborz6k

A t6bor szakmai programjinak alapvet6 formiimir
a koribbi t6boroz6sok alattkialakultak. Naponta 5-6 6ra
id6tartamban foglalkoz6sok zajlanak, ahol kisebb, 1 0- 1 2
f6s csoportok vezero drimapedag6gusok, gyermekszin-
jitsz6 rendez(ik ir ilnyit{silval dolgoznak. Az idei tdbor-
ban Lukics L6szl6, MajsaiLisil6, Szakall Judit 6s T6th
Zoltinvezette a csoportokat. A foglalkoz6sok keret6ben
nagy hangstlyt kapott a szem6lyis6gform6l6s, k6zds-
s6g6pit6s, az utols6 napokban k6sziiltek el azok a kis elci-

se mellett a csoportok - a nyilv6noss6g teljes kockiza-
tdt vdllalva - bemutatt6k, hogy mit alkottak egy h6t
alatt. Bek<ivelkezett a bevezet6ben m6r emlitett csoda.
Miiv6szileg 6rv6nyes, 6rt6kes, ki6rlelt gyermekszinj6t-
sz6 produkci6k sziilettek.

A budakesziek csoportja k6t, fij formai megold6sokat
keresd mesej6t6kot is k6szitett Lukics L6sd6, illetve Be-
zeczki Er zslbet vezet6s6vel. Jancs6 Sarolta alkalmi cso-
portjival Lizilr Ewin mes6inek fiz€r|t trlTitorra szin-
padra, mig Trir6czylldik6 6s Homer L6szl6 (a v6charty,i-
nyi, illetve a bernecebar6ti miivekjd6si h 6z dolgoz6i,me-
gyei ddntciig jutott produkci6k rendezcii) Arany J6nos
Fiilemiil6j6t alkalmaztf.k 6s 6llitott6k szinpadra. A nagy
sikenibemutat6ksor6t a dabasi t6ncosok -szint6n a t6-
borban betanult - sz6m6nak bemutat6j a zdrIa.Egy be-
mutat6 est6re maradt. Kis Tibor (a F6ti Gyermekv6ros
szinjiltsz6inak vezetcije) Golding Legyek ura cimri reg6-
ny6bcil k6sziteII drrimai erejri keresztmetszetet, melyet
k6sci este, term6szetes kdrnyezetben, tizf6nye mellett, a
t6bor teriilet6n jitszottak el.

Vlszontldtdsra'9 4 nyardn!
Az 6jszak6ba nyfi6 z61 6 t6bortiim6l a gyerekek, akii-

ldnbdzci,,j6tetteik" - p6ld6ul a Ki mit tud?-on nyfjtott
teljesitm6nyiik - elismer6sek6nt kapott zsetonok fel-
haszn6l6s6val, licit 6tj6n produkci6t (vagyvalami,,mar-
has6got") k6rhettek rendezciikt6l, 6s a tibor 6let6ben
n6lkiilozhetetlen segits6get nyirjt6 pedag6gusokt6l.
Nagy m6ka volt, felszabadult, vidim hangulatban b[-
cs(rztattuk a gye r ekszinjitsz6 t6bort.

Kilencedik nap: kora reggel induli4s haza. Nincs mit
csod6lkozni azon, hogy mindnydjan a ,,viszontl6t6sra
199 4 nyar 6n" kosz6n6ssel bf cstztunk egymest6l.

NagyAndrfs Ldszld

ad6sok, melyeket a falu k6z6ns6ge 6s egymis el6tt mu-
tattak be a gyerekek.

Nagyon lenditett a gyermeksznjiltsz6 t6bor 6let6n,
hogy a mtivelcid6si kdzpont k6zmiives t6bor6nak r6sztve-
vdivel egyiitt t6lt6tte a napokat. K6lcsdndsen r6sztvettek
egym6s foglalkozisain 6s a szabadidcis rendezv6nyeken
is egyiitt j6tszottak.

A t6j adta fantasztikus lehet6s6gek, annak sz6ps6ge
6s gazdags6ga mindenkit megragadott. A cseszneki v6r-
ba 6pitett, egy eg6sz d6lut6nt betoltci virjdtbk, a tdbort
kdriilvevci parkban zajl6 szabadt6ri foglalkozisok (Ki
mit tud?, 6nchiz, 6.jszakai6llatj6t6k stb .) mndhozz6j6-
rultak az emelkedett hangulathoz.

A t6bor siker6t bizonyitotta, hogy okt6berben a tibor
r6sztvevcii irjra dsszejottek egy kis j6t6kra, besz6lget6sre.
A talilkoz6sok folytat6s6t k6rt6k a gyerekek.

N6methKatalln
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