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KI HOL LAKIK? 

 

 

Hol laknak az állatok? Odúban, barlangban, tó 

mélyén, erdő szélén?  

2014 decemberében éppen a Vojtina 

Bábszínház színháztermének díszletei között, 

hogy megmutassák Nektek magukat. Legyetek 

a vendégeink, és egy másik fontos dolgot is 

megtudhattok: azt, hogy mi lakik az emberek 

szívében! Bartal Kiss Rita rendezővel Szabó – 

Kovács Patrícia beszélgetett 2011-ben, amikor 

az előadást először színpadra állítottuk. 

 

 

Ezt az előadást az óvodásoknak szánja elsősorban a bábszínház. Miért éppen nekik? 

 

Az óvodásoké sajátos korosztály. Gyönyörű időszak ez, amikor a gyerekek értelme kezd 

nyiladozni. Sok múlik rajtunk, felnőtteken, hogy mit és hogyan mutatunk meg nekik az őket 

körülvevő világból, hiszen ebben a korban formálódik világlátásuk. Emiatt megszólításuk 

módja is különleges kell, hogy legyen, hiszen az ő gondolkodásuk még frissebb, rugalmasabb, 

mint akár a kisiskolás korosztályé, nem köti őket gúzsba a szabályoknak és elvárásoknak való 

megfelelés kényszere. Ennek ellenére – vagy éppen ezért – nagyon kevés bábszínházi rendező 

ért a nyelvükön s tud megfelelő módon szólni hozzájuk. Ezért hívom én a 3-4 éves gyerekek 

játékmódját segítségül. Ahogyan a kisgyermek számára minden hétköznapi tárgy játékként 

funkcionál, például a fakanálból kard lesz, úgy válnak a szereplők személyes tárgyai bábbá, és 

kelnek életre a színpadon. Ez az előadás a gyerekek asszociációs készségére épít, egyúttal 

fejlesztve azt. Emellett nagyon szeretném azt elérni ezzel az előadással, hogy a kisgyermekek 

gondolkodásának szabadságát az őket kísérő felnőttek is újratanulják, és együtt 

csodálkozzanak rá a játék öröme mellett a kortárs magyar költészetben lakozó értékekre is. 

 

 

Hogyan formálhatók egységes egésszé három teljesen különböző költői alkat, Szabó 

Magda, Kovács András Ferenc és Tóth Krisztina versei?  

Miért éppen rájuk esett a választásod? 

 

A darab egésze a szöveg és a szereplők szintjén is erősen polarizált. A kerettörténet nagyon 

leegyszerűsítve egy nő és egy férfi találkozását meséli el. Miután egy park egyik padján 

furcsa kis lényt találnak, megpróbálják megfejteni, vajon milyen állat lehet. A két személyiség 

nagyon különböző: a nő célja a megállapodás és otthonteremtés, a férfi igazi kalandor, aki az 

újat keresi, és hajtja a megismerés vágya. Mindezek ellenére mégis egyre közelebb kerülnek 

egymáshoz, és pontosan a nevenincs állatka önkéntelen segítségével.  



A darabbéli nőalak megszólalásaihoz, beszédmódjához nagyon alkalmasak Szabó Magda 

klasszikusabb szövegei, akinek megidézése Debrecenben szinte kötelező. A modernebb, de 

ugyanolyan magas színvonalú Kovács András Ferenc- és Tóth Krisztina-versek nyelvi szinten 

képviselik a kalandozást, az új utak felfedezését. Gimesi Dóra író-dramaturgra vár a feladat, 

hogy a három költő verseinek felhasználásával egységes és tiszta szövegvilágot teremtsen. 

 

 

Milyen üzenet rejtőzik még a versek, illetve a történet mögött? 

 

Az előadásnak minden játékossága mellett van 

mélyebb mondanivalója. Szeretném, ha a felnőtt 

nézők is elgondolkodnának az átváltozó tárgyak 

láttán, és eljutnának a „Mi is ez?” és a „Hol 

lakik?” kérdésektől odáig, hogy ki vagyok én, 

honnan jövök, hová tartozom a világban, mivel 

foglalkoznék, ha nem azzal, amivel épp most, és 

ki lennék/lehetnék máskor, máshol? 

Természetesen az önmeghatározás folyamatában a 

családnak, a minket körülvevő kisebb közösségeknek (barátok, munkatársak, stb.) döntő a 

szerepe. Mindennapjainkban ennek jelentőségét ritkán ismerjük csak fel, ezért ezzel 

kapcsolatban szintén szeretném egy kicsit elgondolkodtatni a közönséget. 

 

 

Milyen színpadi közegben, milyen bábos eszközök segítségével születik meg majd ez a 

játék?  

  

Mátravölgyi Ákos díszlete voltaképpen egy park szeglete, üdítő zöld oázis egy nagyvárosban. 

Ez a leginkább meseillusztrációra emlékeztető háttér a helyszíne a főhősök találkozásának, 

akiket Hajdú Péter és Nagy Mónika alakít. A harmadik főhőst, a furcsa kis lényt bábként Hell 

Krisztina kelti életre, és e három bábos kezében alakulnak át bábbá a különböző tárgyak vagy 

ruhadarabok is. A bensőséges hangulathoz, a vershez-meséhez simuló zenét Reschofsky 

György komponálja. A színházterem méretei ellenére próbáljuk megőrizni az előadás 

„kuckós” jellegét, megteremteni a kívánt meghittséget. 

Szeretnénk megmutatni a gyerekeknek az egyszerűség és az átváltozás hétköznapi csodáját a 

magunk bábos eszközeivel, és bízunk abban, hogy ez mindnyájunknak örömet okoz majd! 

 

 

 

 



A fényíró 
Beszélgetés Surányi Gergővel 

 

 

Képíró csapatunk munkatársa SURÁNYI GERGŐ évek óta 

foglalkozik fényképezéssel. Munkáiból Megvilágítás címmel nyílik 

kiállítás november 11-én bábszínházunkban.   

 

 

Hogyan kerültél a Vojtinába? 

1998 szeptemberétől dolgozok a bábszínházban. Egykori iskolám, a debreceni Hollós utcai 

kézműves szakiskola, ahol könyvkötőként tanultam és dolgoztam, kapcsolatban állt a 

Vojtinával, így amikor a bábszínház műhelyébe kerestek segítséget, az oktatóm engem 

ajánlott. Az iskolapadból rángattak ki, ahogy Asbóth Anikó, a bábszínház igazgatója 

emlegetni szokta.   

 

Mesélj a munkádról! Mi a feladatod a bábszínházban? 

Elég változatos és sokrétű. Kötöttebb és szabadabb munkafázisok váltják egymást, mindegyik 

területen megtalálom azt, ami számomra érdekes. A képírók csapatában ténykedem, amely a 

bábszínház külső-belső arculatának a tervezéséért és kivitelezéséért, a kiállítások 

rendezéséért, az előadások és a bábszínházat érintő események, dokumentumok, fotók, 

videók, tervek archiválásáért felel. A fényképezés ez utóbbi feladat kapcsán merült fel. Mivel 

nincs fotós végzettségem munka közben sajátítottam el a műfaj egy szeletét, az érdeklődést 

azonban otthonról hoztam, apu szeretett fényképezni, az eszközparkja is megvolt ahhoz, hogy 

előhívja a képeket. 

 

Van-e kedvenc fényképtémád? 

Nincs kimondottan kedvencem. Minden lencsevégre kapható, a lényeg, 

hogy legyen mögötte valamilyen gondolatiság, költőiség. Sokan 

összekeverik a célt és az eszközt. Nem sok értelmét látom annak, ha 

valaki mindenféle gondolat nélkül csak öncélúan kattintgatja az automata 

fényképezőgépét vagy a mobilját.  

Ma már sokféle paraméterrel bíró, adott körülményre igazított 

fényképezőgépeket gyártanak. Objektíven meg van határozva, hogy egy 

bizonyos területen a legjobb fényképminőség eléréséhez, milyen típusú 



kamera az ideális. Ezeket ismerve maga a kép készítése egy kattintás, ahhoz azonban, hogy 

annak gondolata is legyen, hozzá kell tenned mindazt magadból, ami benned van abban az 

adott pillanatban. A fényképezőgép tulajdonképpen egy eszköz, hogy kifejezd magad. 

Megéltem már persze olyan helyzetet is, amikor nem tudtam kapcsolatot teremteni a látott, 

megélt pillanat, a technika és a fényviszonyok között.  

 

Milyen szempont szerint lettek kiválogatva a kiállításra szánt képek? 

A képíró csapattal, Láposi Terkával és Ferenczy Viktóriával közösen válogattuk ki a fotókat. 

Rengeteget kellett átnéznünk, nehéz volt a választás, elsősorban bábokról, kiállításokról, 

különböző tárgyakról készültek a fényképek, de helyet kap egy-két családi vonatkozású kép 

is. A sorrendet Terkával alakítottuk ki a fény-sötétség, élet-halál, születés-elmúlás ellentétek 

mentén, megjelenik a mindennapi élet, a család, a gyermeki játékosság, a szerelem, mitológia, 

„világok közötti” utazás. A fotókkal a fény születésének és elmúlásának az útját járhatjuk be.  

A fény és árnyék viszonya azért nagyon izgalmas a fényképeken, mert sokkal érzékletesebben 

tud megjelenni, mint ahogy mi azt szabad szemmel képesek vagyunk felfogni. Fény nélkül 

semmi nem létezne, a fényképezés elengedhetetlen része. A fény és árnyék részeket metsz ki 

egymásból, amelyet egy kép komponálásakor figyelembe kell vennünk. Különböző 

megvilágítással, vagy eltérő részletek felnagyításával más és más jelentéstartalmat tudsz adni 

ugyanannak a tárgynak.  

Én a pillanatban, a látható jelenségekben azokat a láthatón túli rejtélyeket szeretném meglátni, 

amit természetes körülmények között nem, vagy ritkán veszünk észre.    

 

Milyen terveid vannak a fényképezéssel kapcsolatban? 

Kimeríthetetlenek. Szeretnék mélyebben foglalkozni vele, 

rengeteg tanulnivaló áll még előttem. Leginkább a szakma 

művészi oldala érdekel. Különböző technikákkal készült 

fényképek léteznek. Az utómunka, a photoshop használata 

olykor nagyobb hangsúlyt kap, mint maga a fénykép készítése. 

Én nem vagyok ennek a híve. A kiállításon sincs egyetlen kép 

utólag alakítva. Számomra egy fénykép készítésekor az 

előkészület kap nagyobb szerepet, a bevilágítás, a kép 

megkomponálása. Az utómunka akkor érdekel, ha az kézműves 

tevékenység.  

Ha anyagi kötöttségek nélkül tudnék tervezni, akkor egy saját, 

komolyabb teljesítményű kamerát szereznék be elsősorban, és 

egy kis műtermet alakítanék ki magamnak, ahol a világtól elvonultan lehetne dolgozni. Egy 

baj van csak,…ma sem vettem lottót.  



DráMAI mesék hét kötetben 

 

Hiánypótló vállalkozásba fogott a győri Vaskakas 

Bábszínház. dráMAI mesék - kortárs magyar 

gyerekdarabok címmel hétkötetes könyvsorozatot indít 

útjára, melynek elsődleges célja „a hazai bábdarabírás, 

mint műfaj, és mint hivatás nagykorúsítása”.  

A kezdeményezés kapcsán MARKÓ RÓBERTet, a 

kötet egyik szerkesztőjét kérdeztük, aki egyúttal a 

bábszínpadra szánt drámák jelenlegi helyzetéről és 

megjelenési lehetőségeiről is beszámolt.   

 

Mi volt az indíttatása a könyvsorozat megjelenésének? 

Az elmúlt hét évben, amióta behatóbban foglalkozom bábszínházzal, nem jártam még olyan 

fesztiválon vagy szakmai találkozón, ahol előbb-utóbb föl ne merült volna az igény egy olyan 

kötet vagy kötetsorozat iránt, ami a bábszínázakban játszott előadások szövegkönyveit 

tartalmazza. Hogy megismerjük egymás munkáit; hogy ne kelljen minden alkalommal 

újraíratni, teszem azt, a Hófehérkét, ha éppen be szeretnénk mutatni; hogy nagykorúsítsuk a 

bábdarabírást mint műfajt és mint foglalkozást, hivatást; és így tovább. Második 

otthonomban, a Vaskakas Bábszínházban is sokszor szóba került ez a gondolat, míg végül a 

győri bábszínház Kocsis Rozi vezetésével az év elején zöld utat adott a kezdeményezésnek. 

Következő lépésként felkértem szerkesztő- és munkatársamnak Papp Tímeát, akinek egyrészt 

kritikusként nagy rálátása van a kortárs magyar báb- és gyerekirodalomra, másrészt 

végzettségénél és munkájánál fogva sajtó- és marketingtapasztalatokkal is rendelkezik, 

harmadrészt régi szakmai kapcsolat és barátság köt hozzá, vagyis tudtam, hogy nagyszerűen 

tudunk együtt dolgozni. A könyvsorozatot létrehozó csapathoz csatlakozott még Csobod 

Eszter, a Vaskakas művészeti titkára, akinek a dráMAI mesék borítóterveit köszönhetjük. 

 

Mindegyik kötetben a drámák egy-egy téma köré csoportosulnak. Miért épp ezeket a 

témákat választottátok? A témakörökhöz kerestetek drámákat, vagy a drámákhoz 

témaköröket? 

A válogatás kezdetekor Timivel összegyűjtöttük azokat a szövegkönyveket, báb- és 

gyerekszínpadra írott drámákat, amelyekről a legjobb emlékeink voltak az elmúlt évadokból. 

A hónapok alatt egyre bővülő lista pedig tulajdonképpen maga rajzolta ki a tematikát: az első 

kötet a Régi magyar történetek, a második a Grimmek újratöltve, a harmadik a Legkisebb fiúk, 

a negyedik az Andersenek újratöltve, az ötödik a Tündérek, királylányok, boszorkányok, a 

hatodik A halhatatlan Vitéz László, a hetedik a Mai magyar mesemondók címet viseli. Persze 

utólag belegondolva alighanem akkor is ugyanide jutunk, ha a témakörök felől közelítünk: 



Andersen és Grimm meséi éppúgy megkerülhetetlen darabjai a magyar bábszínpadoknak, 

mint a magyar mesék és legendák, és igen kézenfekvő volt a „fiús mesék” – „lányos mesék” 

felosztás is. Az pedig, hogy egy Vitéz László-szövegkönyvgyűjtemény is bekerül a sorozatba, 

valójában kérdés nélkül is nyilvánvaló volt az első pillanattól kezdve: a piros sapikás vásári 

figura nélkül nincsen magyar báb- és gyerekszínház. 

 

Milyen szempontok alapján válogattátok a drámákat? 

Elsősorban minőségelvű szelekcióra törekedtünk, persze annak az ordas közhelynek a biztos 

tudatában, hogy a színház is, a drámaírás is mérhetetlenül szubjektív műfaj. Vagyis – 

egyszerűen szólva – azok a darabok kerültek be a válogatásba, amik tetszettek nekünk – és 

amik nekünk tetszettek. Hamar világossá vált, hogy a kínálatban erőteljes túlsúlyban vannak 

az adaptációk. A válogatás éppen ezért nemcsak – nem tudok rá jobb szót – „szabályos” 

drámákat, hanem szövegkönyveket is tartalmaz – egy konkrét előadáshoz, esetleg egy konkrét 

bábtechnikához, akár egy konkrét színészre írott szöveganyagokat, amelyekről mégis azt 

gondoltuk, hogy egy másik előadásban, egy másik technikában, egy másik színésszel 

újrahasznosulhatnak. 

 

Mennyire specifikusan bábszínpadi darabok jelennek meg a kötetben? „Élőszínházi” 

előadások alapjául is szolgálhatnak akár a drámák? 

Ha elvonatkoztatunk a Vitéz László-kötettől, amely, ugye, meglehetősen kötött formát ír elő 

annak az istenkísértő bábosnak, aki Vitéz László-játékra adja a fejét, többségében „nyitott 

műveket” válogattunk. Ahogy Nánay István írja az első kötet kísérőtanulmányában: „az írók 

előadáslehetőséget kínálnak, a színrevivők pedig éljenek e lehetőséggel”. Van, persze, olyan 

darab is a kötetekben, amely rendkívül erőteljes formát diktál, Veres András 

Tündérkeresztanya című darabját például nehéz más formában elképzelni, mint 

tárgyjátékként, ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy sokszor éppen a kötöttségek bírnak 

ösztönző erővel, lendítik meg az alkotói fantáziát. Ami az élőszínházi előadásokat illeti: a 

darabok jelentősebbik részéből minden további nélkül születhet élőszínházi produkció, sőt 

vannak a kínálatban olyan művek, amelyek ősbemutatója is élőszínházi formában valósult 

meg, elég csak Gimesi Dóra Hamupipőkéjére gondolni, amelyet éppen a Vojtina mutatott be 

2011-ben. 

 

Más dramaturgiát kíván a szövegkönyv attól függően, hogy bábszínpadra vagy 

„élőszínházba” szánják?  

Ha másféle dramaturgiát nem is, másféle alkotói hozzáállást, munkamódszert sokszor. 

Mégpedig azért, mert gyökeresen másra képes és nem képes a báb és az élő ember. A báb tud 

például, meghalni, repülni, darabjaira szétesni – az ember minderre képtelen. Az embernek 

pedig ott van a mimikája – a legtökéletesebb báb sem fog tudni olyan jelentésű oldalpillantást 



produkálni, mint egy színész. Éppen ezért a bábszínházban az anyagválasztás után, a 

szövegkönyv megírása előtt az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen viszonyt kíván 

felállítani a születendő előadás a báb és az élő ember (színész vagy mozgató) között, és 

milyen bábtechnikát kíván használni. A megállapított viszonyrendszer és a kiválasztott 

technika pedig nagyban meghatározza a születendő darab, szövegkönyv egyes (elsősorban 

formai) tulajdonságait – onnantól kezdve, hogy milyen hosszan beszélhet egy-egy szereplő, 

egészen odáig, hogy milyen jellegű poénok vagy gegek állnak jól egy adott bábtechnikának. 

 

Mikorra tervezitek a következő kötetetek megjelenését? 

Jelenleg az első két kötet készült el teljesen, és nyomdakész a harmadik epizód, a Legkisebb 

fiúk, ezt 2015 elején szeretnénk piacra dobni. A tervünk az, hogy júniusra mind a hét kötet 

elkészül, és a Pécsi Országos Színházi Találkozón zárjuk le az első sorozatot, együttműködve 

a Színházi Dramaturgok Céhe Nyílt Fórum nevű, immár 1985 óta működő 

eseménysorozatával. De vannak már terveink az első hét könyv utánra is, mindenképpen 

szeretnénk például egy kiadványt Lázár Ervin meséinek bábszínpadi adaptációiból. 

 

Milyen anyagi háttér volt szükséges a kiadáshoz? 

Komoly anyagi áldozatvállalásra volt szükség a Vaskakas Bábszínház részéről ahhoz, hogy ez 

a kortárs drámakötet-sorozat elindulhasson, hiszen a teljes széria előállítása többmillió 

forintos költség. Pályázati forrásból egyelőre nem kaptunk segítséget – bízunk abban, hogy 

2015-ben a Nemzeti Kulturális Alap vagy a Magyar Művészeti Akadémia támogatásra 

méltónak találja majd a kezdeményezést –, így az első három kötetet a győri bábszínház a 

saját költségvetéséből, valamint az Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete (ESZME) 

célzott támogatásából gazdálkodta, gazdálkodja ki. Mindezeken túl a Vaskakas a könyvek 

értékesítéséből befolyó összeget is teljes egészében visszaforgatja a következő kötetek 

előállításába. Nyilvánvaló tehát, hogy a sorozat kiadásába nem piaci alapon, gazdasági 

nyereségvágyból vágtunk bele, sokkal inkább kulturális és szakmai jelentősége miatt. 

 

Milyen visszajelzésekkel találkoztok? 

A legkomolyabb visszajelzés mindenképpen az, hogy egy hónappal az első két kötet kiadása 

után a példányok nagyjából fele már elkelt. Több, a célközönség szempontjából stratégiai 

jelentőségű könyvesbolt, így a Marczibányi téri Művelődési Központ vagy a Pagony üzletei is 

terjesztik a köteteket, és számos megyei és városi könyvtárban is elérhetők már a dráMAI 

mesék. Ahogy a kötetek fülszövegében jeleztük: a darabokat a színházi szakma mellett a 

drámapedagógiával foglalkozó és/vagy színjátszókört vezető pedagógusoknak is szánjuk, 

éppen ezért fontos visszajelzés az is, hogy professzionális színházi nevelési társulatok és 

iskolákban dolgozó bábpedagógusok is érdeklődnek a kötetek iránt, Győrtől egészen New 

Yorkig. 



 

A kötetek kiadása kapcsán felmerültek-e újabb tervek, igények?  

Furcsa volt megfigyelni, hogy a szerzők tekintetében tulajdonképpen ugyanaz a – legfeljebb – 

nyolc-tíz név, alkotó forog a magyarországi gyerekeknek játszó színházak és bábszínházak 

között. Ennek oka kereshető a képzésben és az ösztönzésben egyaránt. Egyfelől egy kezemen 

meg tudnám számolni a Színművészeti Egyetem utóbbi dramaturgosztályaiban végzett 

hallgatók közül azokat, akik valódi érdeklődést, fogékonyságot és érzékenységet mutatnak a 

bábszínház és a gyerekeknek szóló színpadi művek iránt. Másfelől nagyon kevés a 

bábdarabírókat ösztönző vagy honoráló pályázat. A Weöres Sándor bábszínházi pályázat 

keretében – melyet évente egyszer ír ki a kultúráért felelős minisztérium – az idén kicsivel 

több, mint 2 millió forintot oszthatott szét a kuratórium, amely összeg soknak semmiképpen 

nem nevezhető. Ezenkívül pedig az utóbbi években elmaradtak az NKA alkotói pályázatai, és 

sajnálatos tény, hogy az Örkény István drámaírói ösztöndíj másfél évtizedes története során 

legjobb tudomásom szerint soha, semmikor nem honoráltak bábszínházi alkotót. Valószínűleg 

azért, mert a bábdarabírás nem kellőképpen emancipált szegmense a magyar színházi és 

irodalmi életnek. És talán éppen ennek az emancipálódási folyamatnak lehet fontos állomása a 

dráMAI mesék könyvsorozata. 

 

 

Csizmafényesítő Hét a Vojtinában 

 

Bár kint zúzmarás ködbe öltözött a 

város, a Vojtinában soha el nem múló 

melegséggel várjuk a hozzánk 

érkezőt. Minden vendéget örömmel 

látunk, különösen, ha hosszú utat tesz 

meg azért, hogy betérjen 

bábosházunkba. Nagy izgalommal, 

kedves ismerősként fogadtuk hát 

ismét körünkben a Mikulást is, aki a 

kicsiket és a nagyokat meglepve 

nálunk időzik december 2. és 7. 

között. A színházteremben 

mindeközben a "Mese a hársfa alatt" című előadást, a játszószínházban pedig a "Menjünk el a 

látására!" című betlehemes szertartásszínház-rítusjátékot játsszuk. 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 

 

 



 

 

Találkozások, beszélgetések, kérdések 

 

Olyan sok féle kérdés merül fel nap, mint nap bábszínházunk alkotó műhelyeiben. Mikor 

teszünk jobbat gyermekközönségünkkel, ha bevonjuk őket az előadásokba, vagy ha a nézői 

szerepet gyakorolják? Hogyan fogadjuk a hozzánk érkezőket, hogy érezzék az előadáson túli 

felelősségünk sokrétűségét? Milyen játékokat játszassunk a Babusgatós szülőinkkel, hogy a 

gyermekek egészséges, örömteli fejlődésében a harmónia, a kedvesség, a türelem alapvető 

természetességgel legyen jelen? Milyen kortárs meséket ajánljunk a szülőknek, ha a vasárnapi 

előadásaink után megkérdezik a véleményünket? Ha egy-egy játékunkról nem egyezik a 

pedagógus véleménye a miénkkel, miket tehetünk és tegyünk meg, hogy a gondolatok 

kicserélődjenek, és akár közelítsenek egymáshoz? 

Ilyen és hasonló kérdések sorjáznak bennünk, a vojtinás társulatban folyamatosan. Időnként 

jól esik, ha olyan szakembereket is segítségül hívunk, akik más szempontok alapján 

tekintenek a gyermekekre, a fejlődésre, a világ működésére, mint mi „színháziak”. A 

Beszélgetős esték sorozatunk is ezt az igényünket szolgálja. 

A bábszínházunk honlapján ezentúl szeretnénk olyan szakembereket bemutatni, akikkel mi 

magunk, alkotók is napi kapcsolatban vagyunk. Megerősítenek minket, tanácsokat adnak, 

vagy éppen kritikáikat meghallgatva átgondoljuk magunkat. 

Azokat a szakembereket, akikkel szakmai kapcsolatban vagyunk, szívesen ajánljuk az Önök 

figyelmébe is. 

Engedélyükkel közöljük elérhetőségüket, hogy akár fel is kereshessék Őket! 

A sort egy gyermekpszichológussal kezdjük! 

Ferenczi Beáta - Klinikai gyermek szakpszichológus, családterapeuta, dúla Perinatális 

pszichológiával foglalkozó pszichológus 

Email címe: beaferenczi@gmail.com 

Telefonja: 06 30 833 5562 

Honlap, ahol megismerkedhetnek tevékenységével:  

http://pszichologus-dula-debrecen.blogspot.hu 
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Varázsceruza 
Gyermekrajz pályázat 

 

 

 
Legújabb Varázsceruza rajzpályázatunk témáját a Két mese a hársfa alatt címmel 

készülő bábelőadásunk ihlette. 

 

Ebben az előadásban két népmesével ismerkedhettek meg. Az egyik főszereplőnk útja során 

megment három állatot: egy macskakölyköt, egy kiskutyát majd egy kiskígyót, akik ezért hű 

társaivá válnak az életben. 

Bizonyára Ti is szeretitek az állatokat. Talán még kedvencetek is van? Mit tennétek érte, ha 

bajba kerülne? Képzeljetek el egy történetet, amiben kedvenc állatotokra nagy veszedelem 

leselkedik. Hogyan mentenétek ki őt ebből helyzetből? Ha elképzeltétek, és szívesen 

megosztanátok velünk, akkor elő a papírral, színes ceruzákkal és rajzoljátok le nekünk! 

 

Alkotásaitokat 2014. november 21-ig személyesen vagy postai úton juttathatjátok el a 

Vojtina Bábszínházba (4026 Debrecen, Kálvin tér 13.). Képeitek hátoldalára ne felejtsétek el 

ráírni saját neveteket, életkorotokat, otthoni címeteket vagy iskolátok nevét és címét, 

illetve a rajzpályázat címét: 

 

 

Kedvenc állatom megmentése 

 

 

Képeitek közül az előadásban szereplő színészek választják majd ki a számukra 

legkedvesebbeket. A díjazottak jutalma egy 3 fős családi belépő a Két mese a hársfa alatt 

valamelyik előadására, valamint az előadásról készült fotómontázs, melyet az alkotók és a 

színészek aláírásukkal látnak el. 

 

 

Jókedvű rajzolást kívánunk! 

 

 

 

 



 

Ünnepi nyitva tartás: 

2014. december 22. (hétfő) és 26. (péntek) között ZÁRVA. 

2014. december 27-én (szombaton), 28-án (vasárnap) és 29-én (hétfőn) 

9.00-12.00 óra között NYITVA. 

2014. december 30. (kedd) és 2015. január 2. (péntek) között ZÁRVA. 

2015. január 3-án (szombaton) és 4-én (vasárnap) 9.00-12.00 óra között NYITVA. 


