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A Nemzeti Művelődési Intézet Bűvös Bábos projektje kapcsán abban a megtiszteltetésben volt 
részünk, hogy Egyesületünk partnerként kapcsolódhatott be egy olyan szakterület országos 
programjába, mely számunkra teljesen új, eddig ismeretlen világot nyitott meg előttünk. Lehetőséget 
kaptunk, hogy egy négy megyét érintő mintaprogram egyik helyszíneként a Nemzeti Művelődési 
Intézet támogatásával hozzunk létre egy új közösséget, amely a Hunyorgók Gyermek Bábcsoport 
nevet kapta. Munkatársunk, Honvédő Szandra nagy lelkesedéssel fogott a szervezésbe és mindössze 
három hónap alatt összekovácsolta a csoportot, sőt, egy szenzációs előadást is létrehozott. Savanyú 
Jóska betyártörténete teljes átéléssel, színházi élményt nyújtva jelent meg a gyermekek és bábjaik, 
eszközeik által megelevenített színpadtérben. A próbák folyamán a veszprémi Kabóca Bábszínház 
vezetője, Székely Andrea és munkatársai is rengeteg szakmai tanáccsal segítettek, ők voltak a 
csoportunk mentorai. 
Békéscsabán a programsorozat záróeseménye zajlott, ahol Závogyán Magdolna helyettes államtitkár 
mellett Hegedűs Katalin, az NMI vezető munkatársa, a város Polgármestere, a befogadó művelődési 
intézmény igazgató-helyettese is köszöntötte a megjelenteket. Délelőtt a bábos szakma kiemelkedő 
személyiségeinek, szakembereinek előadásait hallgathatták meg a konferencia résztvevői. Délután a 
négy megyében létrehozott bábcsoportok tartották meg előadásaikat. A bemutatók különlegessége, 
hogy a létrehozásukra mindössze néhány hét állt rendelkezésre, mégis mind a négy nagyon magas 
színvonalat képviselt. A csoportok és mentoraik más-más irányból és eltérő módszerekkel 
közelítették meg az előadás megvalósítását, ettől vált igazán színessé a délutáni program. A 
csoportok előadásai nagy sikert arattak a népes közönség előtt, nagy örömünkre a Hunyorgók is 
vastapsot kaptak. A kirándulás valódi családi, közösségi program lett, hiszen az NMI jóvoltából 
szállást is kaptunk, így megismerkedhettünk Békéscsaba néhány nevezetességével, vasárnap pedig 
lenéztünk a budapesti Citadelláról. 
A bemutatott előadások:  
Kötegyáni Bábcsoport – Tündérszép Ilona és Árgyélus 
Bábkomák Bábcsoport, Püspökladány – A szegényember és a kicsi ördög 
„Boglári Játékszín” bábcsoport Balatonboglár – Arany János: A bajusz 
Hunyorgók bábcsoport, Kiscsősz – Savanyú Jóska és a tizenkét bakonyi betyár 
 

  

 


