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I. 
 
A csodáról szól, hidd el! 
 
Sokat gondolkodtam, most, amikor e csudajó fesztiválra készültem, mi az a meg-
foghatatlan valami, ami színpadra viszi az embreket. 
Tudom, Neked, kedves Fesztivállakó ez egy jó buli. Egy kis izgulás a színfalak 
mögött, taps és fagyiutalvány. 
A tanító néninek egy merő aggódás. Az ide és a hazautazás, a díszletek, kelllékek 
ki- és berakodása, a Ti jókedvetek az előadás napján, aztán a zsűri véleménye 
meg az esti diszkó. Mindenhol ott kell lenni agynak és szemnek. Közben mégis 
van valami, amitől minden évben újra és újra összehív Bwenneteket a tornaterem-
ben vagy az osztályban, és azt mondja: - Gyerekek, most játszani fogunk. 
A csodáról, hidd el! 
A csodavárásról, hogy pontosabb legyek. Arról, hogy elhiszem, hogy Mátyás 
királynak voltak lustái, hogy az ördögfióka úgy beszélt a szegény emberrel 
megbarról, hogy ahárom kismalac úgy bánt el a farkassal. 
És ha sokan elhisszük, ha mindannyian hisszük, megszületik a csoda. 
Számomra a  Duna Menti Tavasz tavaly a csodáról szólt. 
Színpadi és színpadon túli csodákról. 
Hársfák illatáról, napfényről, boldog gyermekekről. 
Nekem ennyi is elég volt a csodához. 
Látva az összes produkciót, csodáltam ezt a mozgalmat, azt a sok mindent, amit 
fent leírtam kicsikről és nagyokról. 
Csoda volt a szervezőgárda összetartása, egy emberként lélgezése, a sok kis dísz-
let gyors cseréje, a sok-sok tehetség a színpadon. 
Ezért írom megint, sokadszor, a csodáról szól itt minden. 
A gyermeki csodákról, melyekből olyan jó elcsenni egy keveset ide, a felnőttek 
közé, magunknak, hogy emlékezzünk, egykor milyen egyszerű volt minden. A 
Tündér elaltatott, az Ördög megijesztett, a Királykisasszony szép volt, a Királyfi 
meg erős. 
Ma már a tündér egy hipermarketben kasszásnő, az Ördögnek fitnes szalonja van, 
a Királylány épp megnyert egy valóságshowt, a Királyfi pedig múszakra jár Ma-
gyarországra mobiltelefont összerakni. 
Ám egy kis csodával minden jóra fordul. 
A gyermek tapsol a Tündérnek és felkiabál a színpadra, ha ördögöt lát. Hát, ettől 
is csodálatosez a fesztivál. Most csak a mesére kell figyelni, amely elvarázsol, 
nevel és szórakoztat. 
Tavaly is így történt. Nézzétek csak...! 
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Ez az idén sem lesz másképp! 
A mai nap történései, avagy mi várható május 30-án, kedden 
 
Térzenével kezdődik a harmincegyedik fesztivál. 
Csodálatos trombiták, klarinétok és egy hatalmas dob várnak Rád reggel nyolckor 
a VMK előtti téren! A VMK, az a városi művelődési központ rövidítése. Az az a 
hatlmas épület, melynek homlokzatára bohócot festettek. 
Fél kilenckor kerül sor a város kulcsának átadására. Pontos légy, mert fontos. Egy 
hétig a gyermekeké a város! 
Kilenc órakor egy sulkomédiát láthatsz Nagymegyerről, a Bartók Béla Magyar 
tannyelvű Alapiskola Megyerkőcök Színjátszó Csoportja előadásában. A címe 
“PUFF... és a lányok, s Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regénye alapján 
készült. Nagy Valéria és Antal Éva rendezték. Mátyás király lustái állnak eléd 
ezután a hazai,  Fókusz Gyermekszínpad prodzukciójában, melyet Jarábik Gabri-
ella rendezett. 
Tizenegy órakor kalandra fel! Kezdődik a Legyek ura, a Nyárasdi Magyar Tan-
nyelvű Alapiskola Tekergők Színjátszó Csoportjának előadása, amit Nagy Irén és 
Magyar Gaál Lívia rendeztek. N. Tóth Anikó Alalcindruska című meséjét a a 
Komáromi Munka utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola Mákvirágok nevű színját-
szó csoportjának tagjai játsszák majd Misák Éva rendezésében. 
Délután egy órakor Tizen innen, tizen túl címmel az OZ Radosť a úsmev és a 
Nagykéri Alapiskola Bastriguli Színjátszó Csoportja előadásának tapsolhatsz. 
Rendezte: Peternai Anett. 
Petőfi Sándor remeke, A helység kalapácsa Komáromból érkezik, az ottani Eöt-
vös utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és VMK színjátszó csoportja tagjainak 
előadásában.. A produkciót Kovács Tünde és Kiss Péntek József rendezték. 
A szereplő gyermekekre délutáni műsorok várnak! 
Fél háromkor Meséről mesére címmel Olga Hoffmannová bábműsora, negyed 
ötkor Vesszőfutás, Zsapka Attila énejkelt verses összeállítása, negyed hatkor pe-
dig moderntáncosok fellépése. 
Közben szakmai foglalkozások peregnek majd a tükörteremben és a könyvtárban 
Takács Tímea és Vojtek Márta vezetésével. Este nyolckor diszkó lesz a szálláshe-
lyen! 
És természetesen népi mesterségek, kézműves programok, könyvárusítás és kör-
hintázása városi művelődési központ előtt!!!        
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Akik a Csodát hozzák 
 
Megyerkőcök, a Bartók Béla Magyar Tannyelvű Alapiskola Színjátszó Csoport-
ja, Nagymegyer 
 
A csoport nyolc éve alakult. Rendszeres résztvevői a DMT regionális válogatói-
nak és a Weöres Sándor Színjátszófesztivál megyei válogatóinak. Két éve eljutot-
tak a DMT országos döntőjére, ahol negyedik helyezést értek el, Üveggolyó Díjat 
kaptak. Az idén a megyei fordulóból Győrbe, a területi döntőbe jutottak..  
 
Fókusz Gyermekszínpad, a Dunaszerdahelyi VMK és a Csemadok Vámbéry 
Ármin Alapszervezete gyermekszínjátszó csoportja 
 
A Fókusz Színpad az elmúlt évben ünnepelte meglalkulsának harmincötödik év-
fordulóját. Nagyon sok nagydíj, nívódíj és sok-sok sikeres fellépés van már mö-
göttük, de mindig örülnek, ha újabb kihívásokkal kell megbirkózniuk, és örömmel 
vesznek részt az országos megmérettetésen, a Duna Menti Tavaszon, vagy bárhol, 
bármelyik fesztiválon. Az elmúlt évben, bár a Duna Menti Tavaszon nem vehet-
tek részt, nagy sikert arattak Mosonmagyaróváron és Debrecenben, a XVI. Weö-
res Sándor Országos Színjátszó Fesztiválon “A székely asszony” című színpadi 
játékkal. Ebben az évben a “Mátyás király lustái” című népmesefeldolgozással 
készültek. Érdekessége, hogy a mesét a csoportra átírták, felhasználták a csoport-
tagok ötleteit, megpróbálták a “kicsik” és “nagyok” játékát összhangba hozni. 
Döntsétek el magatok, hogyan sikerült! 
 
Tekergők, a Nyárasdi Magyar Tannyelvű Alapiskola színjátszó csoportja 
 
1998 szeptemberében alakultak. “Életük” nyolc éve alatt megóvták és bejárták 
Szegény ember szőlőjét, végigkövették Az ember tragédiáját, varázsoltak 
Hétszínvirággal, megleckéztették Kacor királyt, kalandoztak János vitézzel, papírt 
gyűjtöttek, és Toldira bukkantak. Az idén egy lakatlan szigetre kerültek legyek 
ura történetével. 
 
Akik Csodát hoznak még 
 
Mákvirágok Színjátszó Csoport, Komárom 
 
Annyit tudunk róluk, hogy tizennyolcan vannak, Komárom városából érkeztek, s 
30 percben játsszák N. Tóth Anikó Alacindruska című meséjét. 
 
 



Bastriguli Színjátszó Csoport, Nagykér 
 
“A játék elragadtat minket. Mikor játszunk, mintha más bolygóra lennénk átültet-
ve. Ezen okból kifolyólag jönnek össze hetente több alaklommal a Bastriguli 
gyermek színjátszó csoport tagjai már 1994 óta, a Nagykéri Általános Iskola ter-
meiben. A csoport neve csak az 1998-as esztendőben alakult ki, amikor az első 
versenyfellépéseinkre készültütnk a Malá bosorka és a Kam pláva moja posteľ 
darabokkal. Napról napra, évről évre így merülünk el mi, a Bastriguli tagjai, im-
már több mint egy évtizede a drámanevelés, előadóművészet, vers és gyermek-
színház rejtelmeiben. Négytucatnyi gyermek, diák és felnőtt vándorol a szó, jel, 
jelentés, mozgás, hang csodakörében. Jutalmul számunkra a járási (82), kerületi 
(34), valamint az országos (15) fordulókon elért eredmény szolgál. Az emberek-
kel való találkozásaink gazdagítanak minket az újabb és újabb utak végtelen kere-
sésében. Azt gondolván, hogy már tudjuk a választ - mennyi út létezik, és hova 
vezetnek - mindig kiokulunk, hiszen minden helyzetben egy új adódik. Szeretettel 
várjuk a mihamarabbi találkozást!” 
 
Eötvös utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola Színjátszó Csoportja, Komárom 
 
A csoport a 2005/2006-os iskolaévben alakult Kovács Tünde és Kiss Péntek Jó-
zsef vezetésével. Az év folyamán az iskolai rendezvényeken szerepeltek kisebb-
nagyobb sikerrel, melyek bátorítást adtak nekik, hogy jelentkezzenek a színjátszó 
fesztiválra. Csoportjuk munkáját színesítette a Pikler Attila tanító bácsi vezette 
néptánccsoport. 
 
 
“Mindenkiben lakik egy kisgyermek” 
 
Fesztivál előtti beszélgetés Nagy Tiborral 
 

 
Többször találkoztunk. Egyszer egy öltöző-
ben, ahol Ádámnak készült éppen Karinthy 
remekébe, Az emberke tragédiája című mű 
Kucman Eta rendezte előadásába. Minden 
ember lelkében lakik egy kis bohóc ott, 
legbelül. Ezt üzente a produkció. Máskor 
meg Rimaszombatban futottunk össze, ahol 
arról mesélt, annak ellenére, hogy nyert, 
mégis kapott valamit. Az együttlét örömét a 
hozzá hasonló versmondókkal. Nagy Tibor 
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tudatosan rója útját. A színpadon szeretné majd egyszer megmutatni a tehetségét. 
A fesztivál előtti napon találkoztunk. 
  
- Az idén konferanszié vagy, de szereplőként is álltál már a világot jelentő deszká-
kon. 
- Négy éve mindkét oldalról belelátok a Duna Menti Tavasz életébe. 
-Mit jelent ez pontosan? 
- Az első két évben délelőtt műsorvezetőként tevékenykedtem, illetve a délutáni 
műsorokon, mint szervező voltam jelen. A harmadik évben jött Az emberke tra-
gédiája, az idén pedig megint hívtak. Név szerint, és ez nagyon jólesik.   
- Harmadikos gimnazistaként jól érzed magad egy gyermekfesztiválon? 
-Mindenkiben lakik egy kisgyermek. ha a szervezők újra meghívtak, valószínűleg 
jól végeztem a dolgom, és bíznak bennem. 
- Emlékszem, Az emberek tragédiája a gyermekzsűri díját érdemelte ki, ami egy 
hatalmas torta volt. Mi lett a sorsa? 
- Nem tudom. Akkor már Tunéziában tartózkodtam. 
- A pódium nem újdonság számodra. Szavalsz. Az idén legutóbb Rimaszombatban 
találkoztunk. 
- Jó volt a hangulat az országos szavalóversenyen. Bár az idén egy kissé elszige-
teltebben voltunk elszállásolva. Ezzel nem volt probléma. Működött a fesztivál-
klub, tudtunk találkozni és beszélgetni. 
- Itt lesz fesztiválklub? 
- A szálláshelyen, esti szórakozásként diszkót szerveztek a szervezők. Ott köttet-
hetnek olyan barátságok, melyek valamikor egy életre szólnak. 
- Úgy tudom, színésznek készülsz. 
- Igyekszem ápolni a kultúrát. Képviselni az iskolámat így is, hogy eljutok a Duna 
Menti Tavaszra és más rednezvényekre műsort vezetni, szavalni. Szeretnék min-
dent megtenni, hogy a felvételi során semmi sem jöhessen közbe, ami keresztül 
húzhatná a számításaimat. 
 
  
 



II. 
 
Így nyitottatok ti 
 
Az idén nem esett az eső, így vígan rophatta a Dunaág néptánccsoport (vezetőjük: 
Nagy Iván), incselkedhetett Vitéz Lászlóval az Ördög és a politikus is elmondhat-
ta gondolatait. Azután a gyerekeké, a Tiétek lett a fesztivál. 

 
 
Mit látott a gyermekzsűri? 
 
PUFF... és a lányok 
Megyerkőcök, Nagymegyer 
 
A színdarab tükrözte a mai fiatalok felgyorsult életét. A fiatalok között dúló nép-
szerűségért folyó harcot mutatta be. A csattanós befejezéssel ténylegesen elnyer-
ték a közönség tetszését. 
 
Mátyás király lustái 
Fókusz Gyermekszínpad, Dunaszerdahely 
 
A zenei effektusok kiszínezték az előadást. A nézők is részeseivé váltak a gyere-
kek játékának, amely humorban is bővelkedett. Látszik, hogy nem kezdő színját-
szókról van szó, ugyanis betöltötték a színpadot. 
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A legyek ura 
Tekergők, Nyárasd 
 
Kreativitásra vall a párnák kihasználása, valamint a tűz megjelenítése. A gyerekek 
mozgása teljesen betöltötte a teret. Egyaránt jól megformálták a jót és a rosszat. 
 
Alacindruska 
Mákvirágok, Komárom 
 
A közönség tetszését leginkább a kosztümök és a zenei kíséret nyerték el. A szín-
darab jól tükrözte a gyerekek csintalanságát és őszinteségét. 
 
Tízen innen, tízen túl 
Bastriguli, Nagykér 
 
Teljes mértékben kihasználták az anyagok nyújtotta lehetőségeket, pl. a sárkány 
megformálása. Különösen a fiúk színpadi játéka volt figyelemfelkeltő. 
 
A helység kalapácsa 
Eötvös utcai alapiskola - VMK, Komárom 
 
A csoport Petőfi munkásságát elevenítette fel. A tánc csoport munkája is színezte 
az előadást. Kihasználták a szöveg adta lehetőségeket, amelyek főként a humor-
ban mutatkoztak meg. 
 
 
 
Körkérdés 
Milyen a jó gyermekszínház? 
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Nincs erre recept, mondta az egyik megszólaltatott 
színházi szakember. Érdekeset érdemes csinálni, 
tette hozzá. És vannak még vélemények: Minden 
színház jó, ami élmény, meg hogy az a legjobb, 
amikor a gyermekek magukat adják. Ha kíváncsi 
vagy a részletekre, olvasd el a rendezők gondola-
tait. Nagyon tanulságosak! 
 
Jarábik Gabriella: - Minden színház jó, ami él-

ményt ad a gyermekeknek. Jó a miénk is, tehát a közönséget is megszólító, a gye-
rekekből a játékosságot kihozó. Amikor azt mondja a közönség soraiban ülő 



gyermek, hogy bárcsak én is ott lehetnék fent, a színpadon. Vagyis, ami megszó-
lítja valamivel a gyermeket és pluszélményt ad. A legnehezebb elérni, hogy a 
szereplők megértsék, miképp lehet ezt elérni. A csoportban vannak elsősök és 
kilencedikesek, meg kellett tanulniuk egymásra figyelni. 

 
Kovács Tünde: - Az a legjobb, amikor a gyerekek saját 
magukat adják a színpadon, akár rögtönözhetnek is ha 
igazán tudnak improvizálni, nem betanult mozdulatokat 
mutatni. Paródiába vittük A helység kalapácsát úgy, 
hogy maradjon Petőfié, de legyenek benne a mai gyere-
kek is. 
 
 
Nagy Irén: - Ha a gyermek elkezd játszani és a másik 
gyermek nézi, közben vágyat érez arra, hogy én is sze-
retnék ott lenni közöttük, mert jó a játék. 

 
Magyar Gaál Lívia: - Minden 
gyermeknek el kellett olvasni a 
Legyek urát. Ha voltak részek, 
amiket nem értettek, megkérdez-
ték. Azután fél évig csak elemez-
tük a szöveget. Egyenként minden 
gyermekkel leültünk beszélgetni, 
kit játszik, mi a szerepe. Meg-
szenvedtünk vele, de megérte, 
mert úgy hallottuk, voltak csön-
dek a nézőtéren. Mosonmagyaró-
váron is, itt is. Közben hetente 
kétszer próbálunk is, egyre jobban 
belejönnek a gyerekek. Döbbenetes, milyen ötletekkel álltak elő a kicsik, a kilenc 
esztendős szereplők! 

 
 
Misákné Kosztolányi Éva: - Fontos a jó hangulat. Az, 
hogy a gyermek kedvvel játsszon, ne legyen kényszerítve 
rá. Feltétlenül olyan témájú legyen a darab, ami a gyer-
meki lélekhez közel áll. 
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Kiss Péntek József: - Az a jó gyermekszín-
ház, és a jó színház általában, ahol a játszók 
is meg a nézők is jól érzik magukat. Ehhez 
meg az kell, hogy értsék egymást. Ha műkö-
dik a kommunikáció, akkor öröm van, és 
erről szól a színház. Nincs arra recept, hogy 
mikor, mihez kell nyúlni, hogy ezt vagy azt 
ezért, meg azért érdemes. Érdekeset érdemes 
csinálni. Arra kell törekedni, hogy oda akar-
jon rá figyelni, aki nézi. 

 
 
 
 
A második nap történései, avagy mi várható 
május 31-én, szerdán! 
 
Mesével kezdünk a lusta fiúról, reggel kilenc órakor, a királyhelmeci Bodrogközi 
Aprószínpad előadásában, Nádasdi Hilda rendezésében. Azután az ördögfióka és 
a szegény ember történetén izgulhatunk a nagytárkányi Ispiláng színjátszóinak 
előadásában, Bajzák Katalin és Lukácsné Újlaky Anna rendezésében. Majd a 
szebeni muzsikusok érkeznek Dunaszerdahelyre Kassáról. A Bóbita produkcióját 
Kristóf Mónika rendezte. 
 
Délelőtt 11.00 órai kezdettel a három kismalacról szóló mese kerül színre. A lévai 
Nevesincs előadását Sava Erzsébet rendezte. Álmodozások a címe a tornai Bódva 
előadásának, Balázs Éva rendezésében. Végül Mátyás király meg az ő igazmondó 
juhásza áll a világot jelentő deszkákra. A tornaljai Kincskeresők előadásának 
rendezői Mészáros Piroska és Okos Zsuzsanna. 
 
Természetesen délután sem maradtok programok nélkül! 
 
Az ördög hét fia című mesét Néder Norbert és Szluka Judit bábművészek adják 
elő 14.30 órakor. Negyed ötkör Csánó Szabina és Halász Gábor, a Tompa Mihály 
Országos Vers- és Prózamondó Verseny hatodik kategóriájának győztesei adnak 
koncertet 
Negyed hatkor az Aranykert Bábszínház adja elő Az utolsó kincs című bábjátékot 
Csepi Zsuzsa rendezésében. 
Közben ismét szakmai foglalkozásokra kerül sor a VMK tükörtermében, ezt 
Csepi Zsuzsa vezeti. 
Este megint diszkó lesz a szálláshelyen. 
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És lesznek kézművesfoglalkozások, hinta, könyv, lufi. 
Meg cukorvatta – minden mennyiségben! 
 
Ők is Csodát hoznak 
 
A Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és a Csemadok Alap-
szervezet Bodrogközi Aprószínpada 
A csoport 2005-ben ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Számos hazai és 
külföldi megmérettetésen vettek részt. Rendszeres szereplői a Duna Menti Ta-
vasznak, ahol mindig szép sikereket értek el – nívódíj, szép beszéd díja, drámape-
dagógiai díj stb. Előadásainban helyet kapott a népmesefeldolgozás, szerkesztett 
játék stb. Műsorunkat a gyerekek összetétele szerint válogatják. Ügyelnek a nép-
hagyományok ápolására, de figyelembe veszik a kamaszok sajátosságait is. Mai 
előadásunkban mesejátékot mutatnak be, melyben a lusta fiú jó útra tér és ügyes-
sége elnyeri méltó jutalmát. 
 
A Nagytárkányi Magyar Tannyelvű Alapiskola Ispiláng Színjátszó Csoportja 
Az Ispiláng Gyermek Színjátszó csoport a 2003/2004-es iskolai tanévtől műkö-
dik. Immár harmadszor veszünk részt a Duna Menti Tavasz Országos Gyermek 
Színjátszó fesztiválon. A próbákat a játék, a szórakozás és a vidámság jellemzi. 
Szeretjük a mesevilágot, ahol a kicsi, gyenge legyőzi az erőset, nagyot, a jó dia-
dalmaskodik a rossz fölött. Munkánkat erkölcsileg és anyagilag értékeli és támo-
gatja az iskolánk igazgatósága, a helyi polgármester úr és az önkormányzat 
képviselotestülete. 
 
A Kassai Magyar Közösségi Ház Bóbita Színjátszó Csoportja 
A csoport harmadik éve működik a kassai Magyar Közösségi ház mellett, a gye-
rekek a Márai Sándor Alapiskola diákjai, lelkes csapat, amely versenyeken és 
fesztiválokon vesz részt. 
 
A Lévai Juhász Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola Nevesincs Színjátszó 
Csoportja 
A Nevesincs csoport tagjai a Juhász Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
harmadik osztályos tanulói. Három éve dolgozunk együtt és veszünk részt külön-
böző iskolai rendezvényeken. Célunk az, hogy az együtt töltött idő vidám és szó-
rakoztató legyen. Mivel a gyerekek szeretik a mesét, ezért a Három kismalac című 
mesejátékot adjuk most elő. 
 
A Tornai Magyar Tan nyelvű Alapiskola Bódva Színjátszó Csoportja 
Iskolánkban több mint tíz éve működik a színjátszó csoport. Évente két előadást 



tartunk. Sok mesejáték után idén egy rövid jelenettel léptünk színre. Álmodozása-
ink témája az örök szerelem. 
 
A Tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar tannyelvű Alapiskola Kincskeresők 
Színjátszó Csoportja 
A csoportunk első alkalommal dolgozik együtt. Szeretünk mesét hallgatni és ját-
szani. Második és harmadik osztályba járunk. Csoportunk neve: Kincskeresők. 
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III. 
 
 
Megszállott pedagógusok gyereknapjára 
 
Egy gondolat erejéig hadd térjek vissza a kedd esti előadáshoz. Az, ami Kassán 
történt, több szempontból is példaértékű. Moravetz Levente úgy rendezte meg A 
dzsungel könyvét, hogy az előadásba amatőröket szerződtetett főszereplőnek. S 
nem is volt nehéz dolga. Tízéves születésnapját ünnepelte az idén a Márai Gimná-
zium  színjátszó csapata, a KGSZT, akik az eltelt évek alatt számtalan fesztiváldí-
jat is besöpörtek már. A tavalyi előadásból hárman is bejutottak A dzsungel 
könyvébe, sőt az idei országos szavalóversenyen is maradandót alkottak. Havasi 
Pétert pedig a pozsonyi színművészetire is felvették. Kell ennél jobb példa arra, 
hogy mire képes egy megszállott pedagógus? Szerencsére itt Dunaszerdahelyen is 
találkozhattam jópárral, akik amolyan pótanyaként vigyázzák a rájuk bízott diá-
kok minden lépését. S még tovább megyek: együtt is tudnak gondolkodni. Ma, 
ebben a teljesítménycentrikus világban több ez, mint gondolhatnánk. A pedagó-
gusok inkább arra panaszkodnak, hogy kevés a fizetésük (ami így is van), nincs 
társadalmi megbecsültségük (ez is igaz), a diákok többnyire már nem respektálják 
őket, s egyre többet hallunk fizikailag bántalmazott pedagógusról (ez az, aminek 
hírértéke van a mai elbulvárosodott sajtóban), de alig-alig olvashatunk azokról, 
akik mindezen előjelek ellenére még nem adták fel, szabadidejükben versesköte-
teket bújnak, színdarabokat keresnek vagy netán írnak is. Akik képesek állandóan 
megújulni, akik együtt tudnak gondolkodni a rájuk bízott nebulókkal, rohannak 
egyik versenyről a másikra, mert nem tudnak élni a gyerekek szemében megbújó 
örömkönnyek nélkül. Ezek a gyerekek kapják a legszebb ajándékot, azt a pedagó-
gust, aki segíti őket, hogy el ne vesszenek az élet egyre zegzugosabb útvesztői-
ben. A DMT-n bemutatkozott csoportok vezetőinek a döntő többsége ilyen meg-
szállott, egyedi példány. Fanatikus, aki nemcsak játszótárs tud lenni, hanem fő-
nixmadárként lélekben is meg tud újulni, s együtt tud létezni nebulóival. Köszönt-
sük hát őket, így gyereknapon egy szál virággal, hogy még sokáig együtt lehes-
sünk és játszhassunk mindannyiunk örömére. 
 

Juhász Dósa János 
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Mit látott a gyermekzsűri? 
 
Mese a lusta fiúról 
Bodrogközi Aprószínpad, Királyhelmec 
 
A csoport találékonyságát az is mutatta, hogy maguk alkották a díszletet, és az 
egyes karakterek megformálása jól sikerült. 
 
Az ördögfióka és a szegény ember 
Ispiláng Színjátszó Csoport, Nagytárkány 
 
A gyerekek felelevenítették a gyermekkor mondókáit, és ehhez kapcsolódott a 
hagyományőrző népviselet. 
 
A szebeni muzsikusok 
Bóbita Színjátszó Csoport, Kassa 
 
Ötletes díszlet, frappáns zeneválasztás, a darabhoz illő jelmezek. Lekötötte a ki-
csik figyelmét. 
 
A három kismalac 
Nevesincs Színjátszó Csoport, Léva 
 
Kreatív anyaghasználat, a darab tele volt találó ötletekkel, mint például az eső 
kézzel való imitálása. 
 
Álmodozások 
Bódva Színjátszó Csoport, Torna 
 
Életszerű jelenetek paródiáját láthattuk, megpróbálták megjeleníteni a mai fiata-
lok életstílusát. 
 
Mátyás király igazmondó juhásza 
Kincskeresők Színjátszó Csoport, Tornalja 
 
Gratulálunk az első Duna Menti Tavaszos fellépésükhöz, nagyon őszintén játszot-
tak! 
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Patrik, a szótlan patkány 
 
Gerenyi Patrik, a királyhelmeci Bodrogközi Aprószínpad tagja szótlan fiatalem-
ber. Most nyolcadikos, de már három éve színészkedik. Tegnap délelőtt Rotter úr 
volt, a Patkány a Mese a lusta fiúról című produkcióból. Előadásuk után, az öltö-
zőben érte utol a Fürge Irka. 
– Magam választottam ezt a szerepet – árulta el a hangzavarban, hiszen a 
királyhelmeci színjátszók nagyon boldogok voltak, és ezt nem is rejtették véka 
alá. – Azért választottam a Patkányt, mert úgy gondolom, illik hozzám – folytatta 
Patrik, majd elmondta, szereti az irodalomórákat. Természetesen ő is örült, hogy 
sikert arattak Dunaszerdahelyen. – Az alapiskola után a kassai ipariba készülök – 
derült még ki. – Szeretek szerelgetni. Otthon, ha valami elromlik, menten megsze-
relem – vallotta a királyhelmeci alapiskolás, akinek Patkány-alakítására még so-
káig emlékezni fogunk. 
 
 
 
Ördögfiókát és szegény embert faggattunk 
 
A Fürge Irka az idén megtalálta a rengeteg szereplő között Csalóka Pétert, vagyis 
Sipos Pétert, aki most elhozta a beszélgetésre szereplőtársát, Bozogány Flóriánt 
is. Péter nagytárkányi, Flórián kistárkányi. A két falu egy kilométerre van egy-
mástól – mondták egymás szavába vágva. – Az Ördögfióka illik rám! – kiáltotta 
Sipos Péter, majd bevallotta – Megcibálom mások haját. 
– Én ugyanilyen vagyok, rosszalkodom az iskolában – tette hozzá Flórián, aki 
boldog, hogy ilyen szép ruhában léptek fel, csakúgy, mint tavaly. 
A srácok roppant örültek, hogy megint itt vannak Dunaszerdahelyen, beavatott-
ként mutatták be a várost az Ispiláng Színjátszó Csoport új tagjainak. Elmondták, 
hogy színészek szeretnének lenni. Sikerüljön nekik! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Csoda kulisszái  mögött – 1. rész 
Jó stáb, jó fesztivál! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akik nélkül nincs Fürge Irka: Héger István  
és Takács Ottó 

 
Kecskés Marika, a DMT tündére 

 
 
Molnár Zsu-
zsa: „Csak 
pontosan és 
szépen...” 

 
Huszár Lász-
ló, a főnök, 
kezében Új 

Szóval 
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Szikhart Zsuzsanna. 
Mitől gondterhelt a zsűri elnöke? 
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A harmadik nap történései, 
avagy mi várható június elsején, csütörtökön? 
 
Gyermeknap van, örvendezzünk! 
Megérkezett a bábszínház! 
Elsőként A kiskondás történetét mondják el a dunaszerdahelyi Virgoncok Báb-
csoport tagjai, Csiffári Renáta rendezésében, majd Pop Pom meséi következnek a 
szintén helybeli Gézengúzoktól. Az ő bábelőadásukat Makki Márta rendezte. A 
párkányi Kuckó Bábcsoport Himmler Zsófia rendezésében Fabulák címmel hozott 
mesét Dunaszerdahelyre. Mindez délelőtt kilenc órakor kezdődik. 
Délelőtt tizenegy órakor Az okos kos történetén szórakozhattok, az érsekújvári 
Pinokkió Bábcsoport produkcióján, melyet Juhász Zsuzsa és Krošlák Olga vittek 
bábszínpadra. A Sáróról érkezett Csemeték Bábcsoport A békakirály meséjét 
bábozza el, rendezőjük, Bandáné Füri Katalin. A garamszentgyörgyi Lángocska 
Bábcsoport hoz ezután tűzbe benneteket A bolond falu című népmesével, amit 
Tolnai Gizella és Tolnai Judit rendezett. A csodatévő fakéreg meséjét a galántai 
Manócska Bábcsoport adja elő Mészáros Andrea rendezésében. 
És ha elfáradtatok a sok mesében, irány a jó levegő! A VMK előtt vár Benneteket 
a Meseváros, a törökmézárus, a kosaras- és a szarvashinta meg a légvárcsúszda. 
Azután, ha kijátszottátok magatokat, 14.30 órakor a Szevasz Színház előadásában 
megtekinthetitek a Mátyás király  bolondjai című mesejátékot, melynek szereplői: 
Tóth Rita, Kiss Szilvia, Gál Tamás és Bodonyi András, rendezője pedig Gágyor 
Péter. 
Negyed ötkor a Gyeplős zenekar koncertjén tombolhattok, negyed hatkor pedig a 
moderntáncosok fellépésében gyönyörködhettek. 
A felnőtteket közben szakmai foglalkozásra várja Takács Tímea és Vojtek Márta 
a VMK tükörtermébe, illetve a könyvtárba. Este a szokásos remek diszkó vár 
mindenkit a szálláshely éttermében. 
Gyermeknapon is lesz kézművesfoglalkozás, kerámia- és könyvvásár és sok-sok 
gyermeknapi meglepetés! 
 
 
Csodát hoznak bábjaikkal 
 
A Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola Virgon-
cok Bábcsoportja 
„Bábcsoportunk három évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy az iskolai klub 
tanulóinak életét színesebbé, gazdagabbá tegye. Heti rendszerességgel nagyon jó 
hangulatban folynak a bábos foglalkozások. A csoport 19, igazán kis virgonc 
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elsős és másodikos tanulókból áll. A XXX. DMT országos fesztiválján sikeresen 
szerepeltünk, s legnagyobb örömünkre a zsűri bábpedagógiai díját nyertük el.” 
 
A Dunaszerdahelyi VMK Gézengúzok Bábcsoportja 
„A dunaszerdahelyi VMK-ban 3 évvel ezelőtt kezdtük a munkát, akkor nagyrészt 
óvodás korú gyerekekkel, akik nagyrészt a jelenlegi csoport tagjai. A kezdeti ala-
pozó munka után tavaly a Kis Gézengúzok és a Gézengúzok Bábcsoport is a 
DMT résztvevője volt. A kicsik Kukori mesék című előadása rendezői díjat ka-
pott. A nagyobbak a Kacor király című mesét mutatták be. Eben az évben Pom 
Pom meséiből választottunk ki kettőt, s állítottuk össze  bábjátékká, remélve azt, 
hogy ennek a mesének a sajátos világa nemcsak a bábosoknak szerez vidám per-
ceket, hanem a nézőknek is jó szórakozást.” 
 
A Párkányi Ady Endre Magyar tannyelvű Alapiskola Kuckó Bábcsoportja 
A Kuckó Bábcsoport 1986-ban alakult a párkányi Ady Endre Alapiskola mellett. 
Idén ünneplik 20. évfordulójukat.  A bábosok életkora vegyes. Jelen pillanatban 
két nagy csapat dolgozik. Lelkes hívei a bábozásnak, ezért népszerűsítik lelkesen 
régiójukban a Kuckó Fesztivált is. Rendszeresen fellépnek különböző versenye-
ken, fesztiválokon. Önálló mesefeldolgozásokat visznek színre. Idén kísérleti 
jelleggel rövid, zenés epizódokat szedtek csokorba, melynek címe: Fabulák.  A 
csoport vezetője: Himmler Zsófia 
 
Az Érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tannyelvű Alapiskola Pinokkió 
Bábcsoportja 
„Bábcsoportunk 2001 szeptemberében alakult meg. Az első hónapokban főleg 
drámapedagógiai gyakorlatokkal és beszédtechnikai játékokkal készítettük fel a 
gyerekeket a bábjátékra. Már az első évben meghívást kaptunk Dunaszerdahelyre 
a Duna Menti Tavasz országos fesztiválra, ahol kezdő csoportként is sikert arat-
tunk. Azóta minden évben részt veszünk e rangos versenyen. 2005-ben rendezői 
díjjal tértünk haza. 
Bábjátékunkkal nemcsak az iskola diákjait örvendeztetjük meg, hanem minden 
évben fellépünk az óvodáknak is. Bábjátékainkban újszerű és hagyományos bá-
bokat használunk. Tanmeséket és a gyerekekhez közel álló történeteket dolgozunk 
fel. 
Idén Kányádi Sándor: Az okos kos című meséjét adják elő Juhász Zsuzsanna át-
dolgozásában.” 
 
A Sárói Magyar Tannyelvű Alapiskola Csemeték Bábcsoportja 
„A sárói Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola mellett működő Csemeték Bábcso-
port 2002. szeptemberében alakult azzal a céllal, hogy a gyerekekkel megszeret-



tesse a népmesét, fejlessze a beszédtechnikát, valamint a kifejezőkészséget, és 
megtanítsa a közösségben való együttműködésre. A 2003-as Duna Menti Tavasz 
elődöntőjén a zsűri Dusza István-díjjal jutalmazta A kiskondás című bábjátékun-
kat. Ugyanezért a bábjátékért 2004-ben az országos döntőn bábpedagógiai díjat, 
valamint a Fürge Irka és a város (Dunaszerdahely) különdíját is megkaptuk. 2005-
ben az országos döntőn bábpedagógiai díjat kaptunk Az állatok nyelvén beszélő 
juhász című bábjátékért. Az idén Grimm: A békakirály c. bábjátékát tanultuk be.” 
 
A Garamszentgyörgyi Aktivity Polgári Társulás Lángocska Bábcsoportja 
„Már ötödik éve működik az Aktivity polgári társulás Lángocska bábcsoportja 
Garamszentgyörgyön. Vezetői Tolnai Gizella és Tolnai Judit. Lelkes kis csapa-
tunk ugyan egy falu gyerekeiből, de több iskola diákjaiból kovácsolódott össze, 
jelenleg 11 tagja van. Heti egyszeri próbánkat a községi hivatal helységeiben tart-
juk, a működésünkhöz szükséges anyagiakat különböző pályázatokból biztosítjuk. 
Célunk a népmesék által a gyerekek szívéhez közelebb hozni a hagyománytiszte-
letet és a naiv bölcsességet, mostani mesénkkel pedig a népi humort is.”s 
 
A Galántai Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Gimnázium Manócska Báb-
csoportja 
A Manócska a galántai Kodály Zoltán Gimnázium bábcsoportja. Hét éve létezik 
és rendszeres szereplője a Duna Menti Tavasznak. A csoport tagjai mindig na-
gyon jól érzik magukat itt Dunaszerdahelyen. Az idén a Csodatévő fakéreg című 
mesét dolgozták át. A csoport vezetője és rendezője Mészáros Andrea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badin Ádám, a bábos zsűri elnöke Szluka Judit bábszakértővel beszélget 
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IV. 
 
Mesék az öreg fa alól 
Öt perc Vezérné Gonda Klára rendezővel 
 

 
A Gömörfalvai Magyar Tannyelvű Alap-
iskola Harkácsi Pimpó nevű bábcsoport-
ját tavaly fedeztem fel magamnak. Nem 
kevésbé Ördög bábjuk miatt, amit tegnap 
meg is mutattunk Nektek, a Fürge Irka 
egyik oldalán. És persze a mindig vidám 
és kedves Vezérné Gonda Klára rendező-
jük miatt, akivel a bábelőadások szüne-
tében  beszélgettem. 
 

 
– Hol van most a marionett- ördög? 
– Vár bennünket az osztályban. 
– Nemrég Budapesten járt... 
– A határon túli magyarok számára tartott báboskonferenciára leporoltuk egy 
kicsit a bábokat, és azokkal mentünk, még a nagy csoporttal. Nagy dicséretet kap-
tak a gyerekek a szereplésért és a viselkedésért. 
– Ez a mostani a kis csoport? 
– Elsősök és másodikosok. Az ördögös csapat már felkerült ötödik osztályba, 
közülük három nagyunk van. A gyerekek lelkesek, mindenkinek találtunk az 
egyéniségéhez illő szerepet.  
– Tavaly annyi támogatást kaptak, hogy elengedte önöket az iskola. Ez az idénre 
változott? 
– Az igazgató úr meg-megdicsér minket. Ám még mindig elkéne egy kis ösztön-
zés. Inkább szóbeli, az nagyon sokat tesz. Nem is az anyagiakról van szó. 
– Nem nagy a nyomás, hogy tavaly nagydíjasok voltak? 
– Mindig megpróbáljuk a gyermekanyaghoz mérten a maximumot nyújtani. Az 
idén rendezőtársam,  Dolinsky Irénke írta  a mesét. Az ő ötlete volt a „Mesék az 
öreg fa alól.” 
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Mit látott a gyermekzsűri? 
 
 
A kiskondás 
Virgoncok Bábcsoport, Dunaszerdahely 
 
A régi népmese újra felelevenedett előttünk megannyi ismert mondókával és nép-
dallal fűszerezve. A karakterek megformálása sikerült. 
 
Pom Pom meséi 
Gézengúzok Bábcsoport,Dunaszerdahely 
 
A modern díszlet elkápráztatta a nézőket és a gyermekzsűrit egyaránt. A vonat, 
autó, repülőgép és a hajó papírból való megformálása új színt vitt a bábjátékba. 
 
Fabulák 
Kuckó Bábcsoport, Párkány 
 
Sikerült a zenei aláfestéssel pótolni a szöveg szerepét. A bábok mozgatása és a 
zene teljes összhangban érték el a kellő hatást. 
 
Az okos kos 
Pinokkió Bábcsoport, Érsekújvár 
 
A mesélő kislány szerepe feldobta a történetet. A bábok élethűen mozogtak a 
színpadon. 
 
A békakirály 
Csemeték Bábcsoport, Sáró 
 
A forgódíszlet megoldása találékony volt. A gyermekzsűri hiányolta a gonosz 
varázst megtörő csók elcsattanását. 
 
A bolond falu 
Lángocska Bábcsoport, Garamszentgyörgy 
 
A régi idők falusi hagyományait elevenítette meg a bábjáték, amely humorral volt 
fűszerezve. Ennek ellenére a történet olykor értelmetlenné vált. 
 
 
 



A csaodatévő fakéreg 
Manócska Bábcsoport, Galánta 
 
Érdekes volt a lépcsőzetes színpad. A történet ötvözete volt a modern és a régi 
mesének. És mint minden mesében, a jó győzedelmeskedett a gonosz fölött. 
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sip-Csirip csapatával meddig meneteltél? 
m, 

z. Nem nehéz egy nézőtérnyi gyermek figyelmét lekötni? 
sammal, 

z a vers, amivel nem jutottál el az országos szavalóversenyre? 
romban 

nőnek készülsz. Jársz valakihez felkészítőre? 
áborba. Remélem, ott majd 

 

Kiss Helga, a bemondónő 
 
 

Két éve konferálja a Duna Menti Tavasz verseny-
műsorát. Előtte a gyermekzsűri tagja volt. Azelőtt 
három évig az alistáli Csip-Csirip Színjátszó Cso-
portban játszott. Közben pedig szavalt, és csupán 
egyetlenegyszer nem volt ott a Tompa Mihály 
Országos Vers- és Prózamondó Verseny döntőjé-
ben. Hölgyeim és uraim! A színpadon, Kiss Helga! 
– A C
– A három év során, amíg a csoport tagja volta
mindig eljutottunk a Duna Menti Tavaszra, gyak-
ran álltam szereplőként ezen a színpadon. A 
Karikaországot játszottuk, azután bábokkal adtunk 
elő egy mesét. A Kiskondásban én voltam a ki-
rálykisasszony. 

– Most konferáls
– Az a jó, hogy a színfalak mögött mindig megbeszéljük bemondótár
Nagy Tibi.vel, hogy mikor, mit fogunk csinálni. Akkor nehezebb, ha nagyobb 
gyerekek jönnek. Őket már nem lehet lekötni a kicsiknek szóló játékokkal. Tavaly 
például még fütyülő versenyt is tartottunk Mészáros Katalinnal, akivel akkor kon-
feráltam. 
– Mi volt a
– Egy francia szerző műve, Ének a két gyászoló csigáról. Ötödikes ko
mondtam. Az idén a kerületi fordulón Juhász Gyula Szerelem című versét szaval-
tam, Rimaszombatban pedig József Attilától az Altatót. Az elődöntőig jutottam a 
verssel. 
– Színész
– Most fogom elkezdeni. Megyek a nyáron egy bajai t
adnak használható tanácsokat! 
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 Csoda kulisszái mögött – 2. rész 

 
 

Bennünket sohasem 
fotóztok? rdezte 

 
 

után dolgozott... Ő 

 
 

 
Hogy legyen 
világosság, 

 
 

 

 Hajdú Pityu, Tilajčik Imi és társuk 

 
z utolsó versenynap történései, avagy mi várható június 

z című bábjátékot adja elő a 
ozsonyeperjesi Ugri-Bugri Bábcsoport Ágh Erzsébet rendezésében. Majd mesék 

A
Mindig kell egy csapat! 
 

 - ké
Brandl Ferenc szín-

padmester 

Mandák Zsuzsa dél-

felelt a kísérő rendez-
vényekért 

 

arról egész 
héten Süke 
Steve gon-
doskodott 

 

Akcióban a hangbrigád: 

 

A
másodikán, pénteken? 
Folytatódik a bábcsoportok versenye. 
 
 
Reggel kilenc órakor a Csodafurulyás juhás
p
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rendeztek. 

e címmel Olga Hoffmannová műsorát láthat-
üttes koncertje. Negyed hatkor a 

k is Csodát hoznak 

annyelvű Alapiskola és Községi Hivatal 
gri-Bugri Bábcsoportja 

n szere-
errel. A helyi iskola és a kultúrház mellett működik. 

lapiskola Harkácsi Pimpó Bábcsoportja 
A bábos csoport 2000-ben kezdett. Az idei tanév a hatodik szezonunk. Három-

következnek az öreg fa alól a gömörfalvai Harkácsi Pimpó Bábcsoport előadásá-
ban. A produkciót Dolinsky Irén és Vezérné Gonda Klára rendezték. Ezután A 
brémai muzsikusok történetén szórakozhattok, melyet a diószegi Diócska Báb-
csoport mutat be, Bréda Szilvia rendezésében. Végül a Csillagszemű juhász áll 
elétek a felsővámosi Tikiriki Bábcsoport előadásában, Rebro Ágota rendezésében. 
 
Tizenegy órakor kezdődik a népi szerkesztett műsorok versenyműsora. 
Először Duna-parton van egy malom... című összeállítását mutatja be a 
dunaradványi Gézengúzok csapat, melyet az iskolájuk pedagógusai 
Majd Egy kis várat kerítettem túróból címmel láthattok összeállítást a bélyi 
Gyöngyöcske Színjátszó Csoport előadásában, Szakszon Anna rendezésében. 
Gömöri játékokat hoz Dunaszerdahelyre a feledi Kis Boglárka Együttes, melynek 
rendezője Veréb Gyöngyi. Végül a losonciak versenyműsora, a Mátyusföldi játé-
kok láthatóak. A Pitypang produkcióját Habodász Erika rendezte. 
 
Délután egy órakor a gyermekrajz kiállítás díjazottjainak értékelésére kerül sor. 
Majd a szórakozásé lesz a főszerep! 
 
Délután fél háromkor Meséről mesér
játok. Negyed ötkor kezdődik az Ardea énekegy
moderntáncosok produkciójában gyönyörködhettek. Este fél nyolckor pedig 
megint diszkó lesz a szálláshelyen! Délután fél négykor Csepi Zsuzsa tart szakmai 
foglalkozást a VMK tükörtermében és könyvtárában. 
 
  
Ő
 
A Pozsonyeperjesi Magyar T
U
„A csoport 1989-ben alakult és 1990-től évente a DMT országos versenyé
pelnek kisebb, nagyobb sik
Szerepelnek helyi rendezvényeken, fesztiválokon, falunapok alkalmával, télapó 
ünnepségeken stb. Nemcsak a közeli falvakban és városokban szerepelnek, de 
magyarországi fesztiválokon, Kárpát medencei fesztiválokon, biatorbágyi, halászi 
fesztiválokon is nagy sikereket érnek el. Tagjai a helyi alapiskola tanulói – 2. 
osztályostól 7. osztályos tanulókig is.” 
 
A Gömörfalvai Magyar Tannyelvű A
„
szor nyertük el a DMT fődíját, utoljára tavaly, a Feneketlen csizma c. mesével. A 
mesénkkel eljutottunk Budapestre, a 2006-os bábos konferenciára. Az idei tanév-
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iskola Diócska Bábcsoportja 
A Diócska Bábcsoport 2001-ben alakult az iskolában. Kezdetben osztályszintű 

a. A csoport 

lvű Alapiskolába járnak, 

mosi Magyar Tannyelvű Alapiskola Tikiriki Bábcsoportja 
A csoport 1992-ben alakult. Tagjai alsótagozatos kisdiákok, akik gyermeki sze-

skola 32 

apiskola és a Községi Hivatal Gézen-
úzok csapata 

nk előtt is aktívan részt vettünk a falu kulturális rendezvényein. 

a molnárság mestersége dominált. A 

szó Csoportja 
A bélyi gyerekek 2000 óta minden évben ott vannak a DMT-on, tehát most ha-

ben új csapattal kezdünk, elsősök és másodikosok a bábosaink. A régi bábcso-
portból már csak három diák szerepel. A mesénk címe: Erdei mese, mely az erdei 
állatvilágba kalauzolja el a nézőket.” 
 
A Diószegi Magyar Tannyelvű Alap
„
foglalkozásnak indult magunk és a helybeli óvodások szórakoztatásár
alakító tagjai első osztályos gyerekek voltak, akik rögtönzött paraván mögé bújva 
síkbábokkal a kezükben szórakoztatták a közönségüket. Minden évben új első-
sökkel bővülve 18 tanuló alkotja a mostani felállást. Harmadik éve vagyunk a 
Duna Menti Tavasz résztvevői, aminek nagyon örülünk. 
A Diócska bábcsoport célja, hogy összetartsuk azt a kevés magyar ajkú gyerme-
ket, akik a Diószegi Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nye
megmutassuk a körülöttünk élőknek is, hogy a mese és a játék elűzi a gondokat, 
és a mese varázserejének köszönhetően egy kis időre azzá válhatunk, amivé sze-
retnénk.” 
 
A Felsővá
„
retettel ragaszkodnak a bábjátszáshoz. Ezt tükrözi az a tény, hogy az i
tanulójából 21-en bábosok. Az eltelt 14 év alatt rengeteg népmesét és más gyer-
mekdarabot feldolgoztunk. Szinte minden évben részt vettünk a DMT országos 
fesztiválon. Munkánkat többször jutalmazták már nívódíjakkal, sőt fődíjjal és 
rendezői díjakkal is. Ebben az évben egy régi népmesénket dolgoztuk át paraván 
előtti élő bábjátszásra, reméljük sikerrel.” 
 
A Dunaradványi Magyar Tannyelvű Al
g
„Iskolánkon egy évvel ezelőtt alakult meg a Dunaradványi Gézengúzok csoportja, 
de megalakulásu
A csoport tagja a kisiskola összes tanulója. 
A Duna-parton van egy malom című népi játék kiválasztásánál az motivált min-
ket, hogy Dunaradványon a halászat mellett 
mesterséget kora tavasztól András napig űzték. Ezzel is szerettük volna a gyere-
keket ösztönözni arra, hogy megismerjék őseik foglalkozását.” 
 
A Bélyi Magyar Tannyelvű Alapiskola Gyöngyöcske Színját
„
todik alkalommal. Ez a csoport tulajdonképpen Gyöngyöcske-utánpótlás, mert a 
regionális fesztiválon a nagy csoport is részt vett A kék madár című mesével. Ez a 
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 Kis Boglárka 2002 szeptemberében alakult mint a Boglárka Néptánccsoport 
madikosok a csoport tagjai. 

ármán József  Magyar Tannyelvű Alapiskola Pitypang  
gyüttese 

l alakult, 
sonc környéki falvak gyermekei alkotják, az első-negyedik évfolyam-

csoport ebben az évben alakult, népi játékokon keresztül vezetjük be őket a szín-
játszás örömeibe, rejtelmeibe. A Gyöngyöcske nyert már nívódíjat, nagydíjat, 
gyermekzsűri díjat, kreativitás-díjat. A gyerekek szeretnek játszani, közel áll hoz-
zájuk a népi játék, a mese, a móka. Tehát valójában a 2006-os évben két Gyön-
gyöcske csapatunk van, s abból a kisebbek – másodikos, harmadikos, negyedikes 
gyerekek – jutottak tovább, zömében (15 tanuló) másodikosok.” 
 
A feledi Községi Hivatal Kis Boglárka Együttese 
A
előkészítő csoportja. Elsősök, másodikosok és har
Szerepeltek a feledi folklórfesztiválon, Rimaszombatban, Serkében és elmaradha-
tatlan szereplői a feledi falunapnak. A tánc világnapján, 2006. április 29-én Ózdon 
szerepeltek. 
 
A Losonci K
E
A csoport 6 éve működik a losonci alapiskolában. Szülők segítségéve
zömét a Lo
ból. 
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V. 
 
Mit látott a gyermekzsűri pénteken délelőtt? 
 
Csodafurulyás juhász Ugri-Bugri Bábcsoport, Pozsonyeperjes 
 
A hosszúparavános megoldás, az élethű terelgetés, a bárányok alvása és a puli 
mozgása elnyerte mindenki tetszését.  
 
Erdei mesék Harkácsi Pimpó Bábcsoport, Gömörfalva 
 
A kezdő bábosokhoz képest színvonalas előadást láthattunk. Külön kiemelnénk a 
díszlet szépségét. A kukacok nagyon a szívünkhöz nőttek. 
 
A brémai muzsikusok Diócska Bábcsoport, Diószeg 
 
A jól ismert mese újra megelevenedett előttünk a bábok segítségével. Az árnyjá-
ték új színt vitt az előadásba. 
 
 
A csillagszemű juhász Tikiriki Bábcsoport, Felsővámos 
 
Az ember nagyságú bábok jól mutattak a színpadon. A zenei aláfestés tükrözte a 
bábjáték hangulatát. 
 
Népi szerkesztett játékok kategóriája 
 
A legnagyobb fejtörést a gyermekzsűri számára a szerkesztett népi játékok okoz-
ták. A következő szempontokat vettük figyelembe: a tiszta ének, a hagyományőr-
ző népviselet, a díszlet, a különböző mondókák összekötése. És mindez a négy 
csoportnak kisebb-nagyobb sikerrel sikerült. 
 
 
Akik ceruzával és festékkel tettek csodát 
 
Pénteken délután került sor a Duna Menti Tavasz keretében meghirdetett rajzver-
seny legjobb alkotóinak kihirdetésére és a díjak átadására. Érkeztek festmények 
meg rajzok szerte az országból, Ekeltől kezdve, Zselízen keresztül, a Fülek mel-
letti Sídig. Huszár László főszervező elárulta, a kamarakiállítás hamarosan elin-
dul, hogy sok helyen lássák a gyermeki lélek papírra vetített színes csodáit. 
 



A díjazottak: 
Rácz Mária (Síd), Pilar Kevin (Losonc), Kovács Gábor (Várgede), Szendi Fanny 
(Ekel), Both Vikória (Nagymagyar), Szalay Csenge (Nagymegyer), Novotná Ni-
koletta (Dunaszerdahely), Lábodi Péter (Alistál), László Veronika 
(Dunaszerdahely), Dudás Tímea (Zselíz), Maczák Zoltán (Zselíz), Víg Viktor 
(Nagyölved) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szendi Fanny (Ekel) 
 
Most díjakat osztunk, de előtte... Avagy tényleg a Csodáról 
szól, hidd el! 
 
Június harmadikán, szombaton még egy szerkesztett népi játékot megtekinthettek. 
„Lányok, fiúk játsszunk!” címmel az Apácaszakállasi Óvoda Napsugár Csoportja 
mutatja be előadását, Kiss Katalin és Kosár Teréz rendezésében fél tízkor. Tíz 
órakor kezdődik az eredményhirdetés és a díjkiosztás. 
Majd utoljára szólal meg a Duna Menti Tavasz szignálja. 
(Csodának pedig igenis lennie kell, mert ezt az utolsó sort, már második éve, nem 
tudom úgy leírni, hogy ne kellene elmorzsolnom egy könnycseppet a szemem 
sarkában. Pedig idén vagyok negyven. Lehet, hogy sohasem fogok felnőni?!) 
Bárány János 
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