
l .V6szimagdi - aki ismer, igy ismer.
AkezdeGkrdl:
1969. Szabadszentkirily, baranyai falu, itt tanitottam.Irodalni csoportot szeweztem,s 70-ben dtiidikes tanitv6nyom
nyertea megyeipr6zamond6versenyt. Ezvolt azegrik indittat6s, am6sik hogyhosszu6vekigdi6ksziniillsz6voltam ma-
gam is. S a tov6bbi fit: Szentl6rinc - a kis6rleti iskola, majd P6cs, Gyakorl6Altalinos Iskola. Magrar-tort6nelem szakos
tan6rvagyok, tdtrUolu;lallgat6kszakvezet6je.l9T3-t6lgyermekcsoportotvezettem:,,Sz6ljatoksz6pszavak"mozgalom,
majd Orsaigos Gyermekszinjitsz6 Fesztivilok. P6cs adott hosszf ideig otthont az ut6bbinak. Oriiliik, hogy rendszeresen
r6szese lehettem.
Nagy 6lm6ny volt az ausztriai Villach, 197 4-ben itt vettem r6szt el6szdr olyan saj6t6lm6ny csoportban, ahol a dr6maj6-
t6km6dszereit tanitottik. S az6tan6hiinyszakmai k6pz6s,6nismereti tr6ning, k6z<ismunkaf6'skolaihallgat6kkal, s 3 6ve
egyiitt dolgozom egy pszichi6terrel iskol6.mban, gyerekcsoportban.
1983 6ta Budapesten 6lek, f6rjemmel felneveltiik grdny6ni Agnes l6nyunkat.
1986 6ta aVII. keriiletben dolgozom, a Doh6nyutcai Gyakorl6Altal6nos Iskola igazgat6javagyok
AKdzoktat6sfejleszt6siAlapb6l nyert pily6zatommal iskol6nkban is folyik dr6maj6t6kfakult6ci6.
A megv6laszt6som 6tav6llaltfunkci6mban tov6bbk6pz6seket tartokpedag6gusoknak6s fciislslnifuallgat6knak, s6rdm-
mel szerveztem tiborvezet6kr5nt ny6ron a f6ti kurzust.

Dr. V ar g dnd V d s zi Magdolna

Oneletraizir6sban nrittem fel. Ap6mt6l menetrendszeriien k6rt6k a tanribizonys6got... lojalit6sir6l a ,,kdziiliik" val6-
s.{gr6l. Csel6-rl - nincstelen - bfjtittam - D6lnoki Mikl6s B€la oldal6n - kisemmizett - illen6ll6 6s a t6bbi. 6ten vol-
tunk, vagyrnk tesw6rek - tudtuk, hogr a hortysta tiszt...

M6ri P6ter nevet viseltem, mikor a ,,Nagy generrici6" tagiak6nt a ,,Th6lia Sttdi6 63-at" l6trehoztuk..
MajdazEgyetemi Szinpad tiiltdttebeaz6letemet.Boldog,,vil6gotmegvilt6idcik".Azut6nvalahogy,mostm6rnem istu-
dom tetten 6rni, megszakadt a ,,boldogs6g"!
Pr6h4lkozi{sok, kudarcok... !
Nyir6s, tiir6s, szakit6s,...szakrajz,...g6p6szet,...munk6s h6tkiimapok. Anyagi gondtalansig...
Pedagogus diplom6val a zsebemben miiszaki pilyin keresem a kenyerem. Hidnyzott a j6t6k, a gyerekek. T6rszinhfn-
80-as 6vek kozepl,tiilvagltok a tagia. Kecskem6ten l6trehoztuk a dramatikus j6tsz6k6rt, Tiszasason aziiland6nyfuritil-
bort.

MonzdkPdter

Alulirott, felel<iss6ggel kijelentem, mik6nt a m6di6kban olysokan 6n is cimk6zhet6vagyok. El6gr6gen 6lekitt - sajnos,
nem sajnos - Kelet-Eur6pdban. Segitek h6t a cimke-aggat6knak.
Falusi gyerek vagyok, levente, n6pi koll6gista, n6pi ir6k neveltje, marxista, kidbriindult marxista, fideista, antiklerik{lis
felvonul6, kulik-rokon, 56-os tiintetcj, fegrelmi-tulajdonos, a francia kultfra szerelmese, Szoc. Kult. kitiintetett, brin-
bak, oszt6lyvezeto,szamizdat-olvas6, jurta l6togat6. Rosszul vagyok, ha a trianonit6rk6pren6zek, konnyezek, ha a Him-
nuszt 6neklem. Atkoz6dom, ami6rt a rokonsigom Beregsziszban rekedt, elgyengiildk, ha miivelt paraszt-arcot l6tok,
megremegek, ha zsolt6rt 6nekelek.
Sz6gyellem, hogy letagadtam, hogr anyim szepess6gi n6met, hogy elhallgattam; rokonaim 6lnek az Egyesiilt Ailamok-
ban.
Giiliik, hogy a fiam otthon va a vil6g minden tijin, hogy az unokim kdnnyed6n cseveg angolul. Restellem, mert elhall-
gattam a zsid6viccet felt6telezett zsid6 t6rsas.igban, 6s internacionalistilnak mutattam magam t'rttagok kdr6ben. Nem
sz6ltam, amikor mondanikellett volna:nagrb6ty6m szovjetguligbanpusztult el, unokatestv6rem Recsken raboskodott,
qr,6som meg iilddzdtt kul6kvolt.
Es m6g elmondom: a legnagyobb magyar gondolkod6nak N6meth LAsA6t tartom, ahozzilm legk<izelebb 6116 koltcjnek
AdyEndr6t. Rendszeresen olvasom az Oszovets6get 6sEsterh6zyP6tert. Bizom a kibontakozasban.
Cimk6zhet6 vagyok. Tetszs6s szerint.
Tess6k.

DebreczeniTibor

A SZERKESZTo AZ OLVASoHOZ

' ' ' ' 1 ' ' ' ' ' : ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 ' 1 ' '

Nem szlogennek sz6ntam; irjuk egyiitt, terjessziik e$riittf Segitsenek tov6bbra is a terjeszt6sben 6s kiildjene kkbzka-
tokat.
A lapeldflzctdsdvel kapcsolatman azt k6z6lJUk, hogyakl lgg2.mtirclus I O-lg nem mondJa le a DrfmapedagG
glal Magezlntr 6s beflzetltztrrstzfvre eseddkes 1OO,-Ft-ot, annak a lapot fotyamatosan kiildJiik 1992-ben
ls.
V 6 r j u k e s z r e v 6 t e l e i k e t , v 6 l e m 6 n y e i k e t ' S z e r k e s s z i i k e g r i i i t ! � � � � � � � � �
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VELEMENYEK

Abfrdlatokat, melyeknyilvdnmeglogalnazfidtakazolvasdban,nem juttattdk el aszerkesztdsdgbe.A dicsdreteket an-
ndltiibben.
Lev d I r 6 s z I et e ket kd zl 6k, arne I y eknek 6rii I t iink.

,T4Magazint nagyon j6naktartom.Nagykdr,hogyezamozgalomnemindult kordbban,'vagymdg inkdbb azakdr,hogy
mi nemtudhattunkr6la itt, Kdrpdtaljdn. Pedig ez lesz a jdvd pedag6gidja. A drdmapedag6gidrdl -moulsn-nsa
tudtam semmit, de val ahogy megdrzdsftjl el emeit prdbd.l g attam."

Bagu Baldzs, Batyu, Lcnin utca 76. Kfrpitalja

,vlPeri6dikaelsd szdmdtnagy lelkeseddssel, sajnosbaqdgyban,deelolvastam, gratuldlokhozzd.Enazt hiszern,no-
gyon hasznos ds nagysikeril rtj sdg lesz..."

Ilovrf r Mf rtr, a Kecskem 6ti T anit6k6pz6 fdigazgat6ja

,,Kdszdruim a lapu, az elsd bet{t6l az utols6ig elolvastam. 0szindn graulhlok. A szeptemberi Oj Katedrdba bete-
tesszilk amegrendeldt ds egy rdvid ismertath is.

Pecscnye Eva, f&zerkeszt0, 01 fateara Budapest, &irc ziG6zafit2.

,Abemutatkozillapremeki)l sikeri)lt;6sTinte,ldnyegraiirL,optimista,dsnemutols6sorbanmagyar; nemharsdny,mdg-
is f elkelti annak afigyelmdt, aki nyitut szemmel 6s filllel jdr.
Remdlem, a Kardcsony Sdndortdl vat mott6 megtartdsa.mellen sikerillt ndMny rtj hiva szerezni a drdnbpedaghgiL-
nak.
T w dbb i er edmdnye s munkdl kod dst kfu drnk mind anny iu*nak!
Bardtiildvdzlettel:

Slmon Vall, Budapest, Povazsai u. 13.

,,KedvesTibor!
KdszdruimaDrdmapedagdgiai Magazint. Ertdk.Tagkdnt,eltfizethkdnt tdmogatom,s aLakitelkiAtapttvdny is segtt-
lret.
Bardti iidviizl ettel :

i  r i
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DPM
DRAMAMDAG6CruUIO.IZIhr

A szerkesztds€g cime:
Budapest, Corvin t6r 8. 101 I
Tel.: 201-5207 vag 20-7324' 

Megielenikventek6tszer,
mi jusban 6s novemberben

A Magyar Dr6mapedagogiai T6rsas6g
' lapja

Megielenik a Kiizmiivel6ddsi Alap
t6mogat6sival

K6sziilt a DIAPRINT KfL nyomdiban
91144- l l00pedrinyban

F.v.: WerderitsTam6s

amelyre az 6ves tagdijat,6s a DPMmegrendelesi tisszeg6t befizetheti:
MNB 50 1 6594-2 SzimlaszAm: 218-98017

Akrr+ On r Mr3pnr DrlrnrpedrSdtlrl Tlrsrslg trgf lennl?
Ha igen, tdlrse ki li ahbbi jelentkezdsi lapot, s kiildje el a T6rsas6g cim6re: Budapest l0l 1 Corvin t6r 8. (v{egiegyezziilq
hogy a T6rsas6g tagiai kedvezm6nyesen jutnak hozz6 szolSiltatisainkhoz.)

JELENNCBZf$ UP

K6rem felv6telemet aMagyar Dr6mapedag6siei T6rsas6gba rendes ill. pdrtol6tagnak. (Akivintsz6 alihfzand6D

foglalkozis:

Munkahely neve 6s cime:

MegrendelemaDPM-t

MEGRENDEI,d

Segitek a terjeszt6sben

Bizomfnybak6rek

peld6nyDPM-I

N6rt

Cim:

&.
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; !F ' . icos crERMEKszNrArszd rlr,Alrozd Iteez. 
IA Magrar Dr6mapedagogiai T6rsas"ig 6s a tal6lkoz6 teriileti d6nt6inek szervezdi meghirdetik azt a Wedres Sindor

16l a grermekek legnagyobb irodalmi nevel6j6rril elnevezett orszigos gyermekszinjetsz6 tal6lkoz6t, amely a helyi bemu- |
tat6kt6l a megyei f6rumokon 6s a teriileti dd,ntcik<in 6t a budapesti gilamrisorig tart. A We6res Siindor C)rszigos Gyer- 'l

mekszinj6tsz6 Ttliikoz6azel<il<iknekarra a munkissigrira 6pit, amelyakor6bbi k6t 6vtizedben a p€csi orszigos feszti- t
v6l megrendez6s6ben csfcsosodott ki. A mostani meghirdet6k nemcsak folytatni, de megrijitani is kivinjik azt, I
amennyiben a bemutat6 sorozat legfontosabb 6llomisav6 a teriileti (region6lis) ddnt6t 6hajtj6k tenni. (T6bb gyermek- |
csoport juthat igr kapcsolatteremt6si 6s bemutatkoz4si alkalomhoz a korr6binil kev6sb6 hangsfilyozott versenykoriil- t
t"i;1[ffi1$fifi}]rmekszinjits 

z6 rendeziltandrokat, k6sziiljenek erre a tal6lkoz6ra, 6s a vezet6ket, hogy hitorits{k szak- |
"-Fii,friht 

lehet az 6ltal6nos iskolds koruak 6rdekldd6s6nek megfeleld sz{n jftdkkal, mcfaJt ds tematikat megk6- |
t6s n6lktll. A m{tsorldd az 5O percet nem haladhatJa meg. I
Jelentkeznl lehet a szervezJst vdllal6 megyel Int6zmdnyn6l. Neviiket 6s cimiiket 35. oldalon kiiziiljiik. Jelentkcz- |
het bdrmllyen fenntrrtdsbon m0kfidcsoport,vil6gi 6segyh6zi, iskolai, int6zm6nyi, egresiileti, mag6nszervezdd6sii. I

A csoportok egr vagy tdbb megyel tal6lkoz6n mutatkoznak be 1992. mtirclus6t6l miJuslg. I
A tertitetl (reglonrills) ddnt6n a r6gl6hoz kapcsolddd megydkMl ndgytit csoport vehet r€szt. A maj6lis vagy juni- i
6liskdzegben megrendezett k6t-hiromnapos tal6lkoz6raazemlitett h6napvalamely alkalmas napjain keriil sor. i

Gflem0sorra, a budapesti Arany J6nos Szinh6zba, meghivrist kaphatnak csoportok, melyek kiildn<isen 6rdekes, 6r- t
t6kes produkci6t mutattak be a teriileti ddntcin. Ennek idtipontja 1992. junius kdzep,. ' 

I
R6sdetesebbfelviligositist a megyei, budapesti szervezcik nyfjtanak i

,rn}:3ff;# 
tan6rok, gyerekek a megadott helyeken v6rj6k a jelentkez€seteket! 

I
Magrar Dr6mapedagogiai Tirsasig : Budapesti Dr6mapedag6giai Kdzpont I
Budapest.Corvint6r8. Marcihlnyi t6riMiivelcjdlsiHilz {

'\
Kdlcsey Miiveldd6si Kdzpont
Debrecen Hunyadi u. I -3.

A Veszpr6m Megyei Gyermekszinj6tsz6
Dr6mapedagogiai Eryesiilet
Veszpr6m,Kopicsiu. 1.
€s a Megyei Miivelcit6si Kiizpont
Veszpr6m, D6 zsa Gy. n. 2.

1l

I

I

A Pest Megyei Drimapedagogusok Kiizdss6ge I
F6t, Gyermekv6ros
Pest Megyei Kdzrniivel6d6si Integrdci6s K6zpont
Szentendre, Somogyi B. part I l.

Paksi V6rosi Miivel<il6si K6,zpont
Paks, Gagarin u.2.

A kkitelki Miivel6d6si K<izpont
BicsMegre
Pitypang Hum6n Szolg6ltat5 Egyesiilet

Szfi\PADI TATETOT GYEftEKEKNEK
- forgat6kdnyv pfilyilzat -

Egetdgondhazai 6shatirainkon kiviilimagrargyermekszinjdtsz6 csoportokszim6ra egyar6ntatdmdban,amegk\zelf-
tds,feldolgo2ds m6djdbana gyermekekdletkordnak 4s korunknakmegfelel6, milsoriddben, a szilksdges sztnpadi kd-
rillmdnyekben aziskolai 6s az amatdr csoportok lehet1s€geit f igyelembevevd szfryadi jdtdkokhidnyi.Ez,en igondon
szeretn6nk (ehetcis6geinkhez k6pest) enyhiteni pilydzatunk kiirrlsiival.
6-14 6ves gyerekekb<il 6116 csoportok szimfua k6sziilt szindarabokat, forgat6k6nyveket v6runk (saimukra az ut6bbi
6vekben alig-alig k6sziilt vagy jelent meg darab).
Apily6zatonkorra6sfoglalkozisraval6 tekintetn6lkiilbfrkir6sztvehet.Javasoljuk,hogyapilyamunkdk (szinpadimeg-
val6sit6sban) a 20-50 perc k6z<itti id6t artamot c6lozztr*.meg. (I6veddsek elkeriil6se v6gett nem h6romfelvon6sos mtive-
ketv6runk!) P6lyizatunkon nemvehetnekrdszt nyomtat6sban m6rmegjelent mrivek!
Apilyanunkrikatg6pelve, hirompeld6nyban, jelig6sen k6rjiikbekiildeniMarcTibdnyiTdriMifuelflddsi Kdzpont cim6-
re (nagy borit6kon a felad6 hely6n a jelige, kisebb, z6rt borit6kban a jelige felold6sa).
A ptllyanunkdk bekillddsi hatdrideje: 199 1. december 3 1 .
Eredm6nyhirdet6s, dijkiosztils: 1992. februin 22.szombat l0 6ra
Apfnyimi::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::aldijazirn: f . dfJ: 3O ezerFt, 2.dflz25 ezerFt, 3. dfJ: 2O ezerFt
Afenti dijakon kiviil tdbb,6rt6kes Lirgyjutalom keriil kioszt6sra.
Apiiyilzatotmeghirdet6 inttarl1ny iltalfelk6rt bir6l6bizottdga dijakat m6s feloszt6sban iskiadhatja.
rnt6zm6nytink a legjobtnak bizonyult pilyamunkik megielentet6s6t tervezi (a szerzcikkel k6tdtt kiildn meg6llapodis
alapj6n)' A dijazott miivek kiad6i jog6t fenntartiuk' 

Budapesti Dr'mapedag6grar K'zpont
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Ara:55,- Ft


