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Beszámoló mőhelyünk 2005. évi tevékenységérıl 
 
Mőhelyünk folytatta megkezdett hagyományos rendezvényeit. Továbbra is szervezzük a  
színházbérleteseket a Szigligeti Színházba. 
         Tagjaink saját közösségeikben alkalmazzák a drámapedagógia módszerét, 
lehetıségeikhez mérten részt vesznek a szakmai továbbképzéseken, rendezvényeken. Így 
jutottunk el Kecskemétre, a Hol-mi?-re és a Marcibányi- téri programokra. Az elmúlt évben 
Dobák Zsuzsanna végzett drámapedagógia szakon a fıiskolán. Kovács Andrásné, Kovács 
Tímea, Tóthné Basa Éva és Tóthné Klippán Hedvig tanít a mővészeti alapiskola színjáték 
tanszakán.  
         Továbbra is együttmőködünk a város civil szervezeteivel. Több tagunk részt vett a 
népfıiskola és a Seed Alapítvány által szervezett Európai uniós és non-profit ismereteket is 
nyújtó képzésen, a grafológiai elıadáson és a Stíl Konzult Stílus tréningjén. Közterület 
takarítási munkával csatlakoztunk a város Környezetvédelmi Napjához. 
 Az általános iskolával kötött megállapodásunk mőködik, közös szervezéső a táborunk 
és az általunk indított Szülık Akadémiája rendezvénysorozat, melynek keretében Tóth János 
pszichológus elıadását hallgathattuk a serdülıkor problémáiról. 
 Színjátékos alapismeretek címmel Kovács Andrásné tartott 7 alkalommal összesen 20 
órás tréninget a 13 érdeklıdınek. A kurzus végén közösen megtekintettük a Magyar 
Színházban Mrozek Tangóját, majd elemeztük a darabot.  
 Az elmúlt év kiemelkedı rendezvényében, a VIII „Bohémek a Mecsekben” címő 
fantáziatáborban 74 fı vett részt. Ezúttal a Pécs melletti Magyarhertelenden táboroztunk. 
Drámajátékos alapon nyugvó komplex mővészeti táborunk a vándorszínészek életébe vitte el 
a részvevıket. Gyakorlati szinten folytattuk a környezettudatos magatartásra való nevelést is. 
A részletes beszámoló a helyi lapban is megjelent. A helyi önkormányzat, a mővészeti 
alapiskola, a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány, a Jászfényszaruért Alapítvány és a 
Mobiltás támogatásával sikerült a költségeket a lehetı legoptimálisabbra faragnunk. A 
pályázati beszámolókat a támogatóknak megküldtük. Több tagunk továbbvitte a drámajátékos 
szemléletet más táborokban is. A tábor lezárása a hagyományos szülıi értekezleten is 
megtörtént. Az ısszel 2 alkalommal voltunk táborbejáráson a 2006. évi tábor elıkészítése 
céljából. 
         A hagyományos adventi rendezvény, a Luca napi kavalkád a mővészeti iskola berkein 
belül került megrendezésre. A mővészeti iskola növendékei és tanárai mellett a Fortuna 
Együttes tagjai felléptek a mősorban. Az Iglice vezetıi táncházával zárult a rendezvény. 
        A népfıiskola másirányú programjaiban is aktívan közremőködünk. Taglétszámunk 
változatlanul 20 fı. 
          Összességében úgy érzem, hogy a táborszervezés területén sokat erısödtünk. Tagjaink 
sokfelé elkötelezettek, így egyre nehezebb a programok egyeztetése. Az idén több figyelmet 
szentelünk majd olyan programok megvalósítására is, amelyek egész tagságunk szakmai 
megújhodását szolgálják. 
 
Jászfényszaru, 2006. február 13. 
  Bordásné Kovács Katalin 
            mőhelyvezetı 



Általános Iskola, Kooperatív Mővészeti Alapiskola és a  
Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság 
Jászfényszarui Drámapedagógiai Mőhelye 
      5126 Jászfényszaru, Fürst S. út 1. 
          Tel.: 57/ 422-002, 423-070 
 
 

2005. évi eseménynaptár 
 

 
Január 12.  Népfıiskolai elnökségi ülés 
 14. A Serdülıkor problémái – Tóth József pszichológus elıadása az iskolában a 

Szülık Akadémiája keretében 
 24.  Részvétel Civil Fórum ülésén 
 31.  Színjátékos alapismeretek tréning 
 
Február  1. „Lét a tét” táborzáró szülıi értekezlet, az új tábor meghirdetése  
 7.  Színjátékos alapismeretek tréning 
 13. Szigligeti Színház bérletes elıadás - Szólj anyádnak jöjjön ki 
 14. Színjátékos alapismeretek tréning 
 21.  Színjátékos alapismeretek tréning 
 23. Részvétel a rendırség drogmegelızı elıadásán a városházán 
 
Március  7. Népfıiskolai közgyőlés 

11-12.Seed képzés 
18-19. Seed képzés 
21. Színjátékos alapismeretek tréning 

 28 Részvétel a Bolhabál elıadásán. 
 
Április 3. Szigligeti Színház bérletes elıadása – Képzelt riport 
 8. Tábor elıkészítı megbeszélés 
 9. Környezetvédelmi Nap 
 11. Színjátékos alapismeretek tréning 
 15. Iskolai versmondó verseny + Tábor elıkészítı megbeszélés 
 18.  Színjátékos alapismeretek tréning 

22. 5 éves a mővészeti iskola konferencia és jubileumi ünnepség 
25. Tábor elıkészítı megbeszélés  
29. Színjátékos alapismeretek tréning 
30. „Dicsekednék főnek, fának..” Pódium József Attila tiszteletére 

 
Május 1.  Város Napján közremőködés 
 14. Részvétel a Békéscsabán tartott Regionális Weöres Gyermekszínjátszó 
   Találkozón 

15.    Szigligeti Színház bérletes elıadás – Kakuk Marci 
20.  Magyar Színház: Tangó c. elıadásának megtekintése, utána mőelemzése 

 27. Tábor megbeszélés. 
 
Június 5. Madách Színház elıadás – Volt egyszer egy csapat 

3.       Szülıi értekezlet a táboros szülıknek. 
23. Tábor megbeszélés 



 
Július 5-12. VIII. „Bohémek a Mecsekben” komplex mővészeti és környezetvédelmi  
  tábor Magyarhertelenden 
 
Október 8.      Új Színház: Mégegyszer hátulról , utána a darab elemzése vacsora mellett
 16.     Táborbejárás Parád 

23.     Szigligeti Színház bérletes elıadása – Luxembeurg grófja 
27.     Bp. Hagyományok Háza – részvétel és szereplés a Hagyományörökítés c.  
  konferencián 
28. Táborértékelı és elıkészítı megbeszélés a civil házban 

 
November 6.  Táborbejárás Zemplénben 
 11. Táborelıkészítı megbeszélés a civil házban 
 12. Kecskemét – részvétel a Hol-mi?- módszertani vásáron 

13. Szigligeti Színház bérletes elıadása – Macskajáték 
 
December 2.  Részvétel a József Attila Emlékérem bemutatóján 
 10. Részvétel az Adventi kávéházon 
 11. Luca-napi Kavalkád a kisiskolában 
 18. Részvétel a kórusok hangversenyén a templomban 

20. Részvétel az önkormányzat karácsonyi ünnepségén 
31. Közös Szilveszter a Rimóczi Kastélyban 

 
 
 
 
 
 
 
 


