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Szakmai beszámoló: 

 

Színházi hangulat a falvakban 

 

A marcali Kulturális Központ hét éve támogatja az Imre Sándor Szeretetszínház marcali 

társulatát, mely az integráció jegyében fogyatékkal élő és egészséges felnőttekkel, fiatalokkal, 

gyermekekkel állítja színre darabjait. A szeretetszínház Bartokos Tamás színész-rendező 

irányítása alatt működik. A sérült emberek átlépve saját korlátaikat és határaikat, képesek 

arra, hogy értékeket közvetítsenek, s bebizonyítsák, hogy a társadalom peremére szorulók 

rétege éppoly értékes és fontos, mint bárki más. Közös előadásaikkal le kívánják dönteni az 

előítéletek korlátját épek és sérültek között, megpróbálják a fogyatékosok világát közelebb 

hozni az épekéhez. Lelki sebek gyógyulnak, testi hátrányok válnak jelentéktelenné egy-egy 

előadás nyomán, s az értelmi sérültek is megmutathatják, ők miben jók. Tehetségek 

bontakoznak ki, akik segítség nélkül nem kerülnének ilyen körökbe. Heti rendszerességű 

próbáiknak a Kulturális Központ ad teret teljes infrastruktúrájával, színházi körülmények 

között dolgozhatnak. Előadásaikkal állandó résztvevői az intézmény rendezvényeinek. 

Mindig telt ház előtt játszanak. A Nemzeti Kulturális Alap hétszázezer forintos 

támogatásával, az utazó színházi előadássorozat célja elsősorban az volt, hogy más 

településeken is megismerjék őket.  

Lepsénynél még megvolt, Az ibolya, Terülj, terülj asztalkám, Az elveszett csodagömb, A 

négyszögletű kerek erdő és a Szent Iván éji álom, vagy ahogy mi gondoljuk című darabokkal 

utazta be az elmúlt félévben a kistelepüléseket a társulat, a marcali Kulturális Központ 

szervezésében. Niklán nőnapkor, Balatonfenyvesen a Költészet napján, Mesztegnyőn 

gyereknapon, Balatonberényben mesefesztiválon, Vésén pedig a kovácstalálkozón 

vendégszerepeltek. A társulat mindig az alkalomhoz illő darabokat választott, hol tréfás, hol 

mailto:vigmond.erika@gmail.com


komolyabb hangvétellel. A programban résztvevő összeállított társulat 25 főből állt. Bartokos 

Tamás rendező a darabokat más-más szereplőkkel állította össze, hogy minél többen 

léphessenek színpadra.  

Nikla 830 lakosú község Marcalitól 11 km-re keletre. Itt élt Berzsenyi Dániel 1836-ig, a 

Berzsenyi kúria ma a költő emlékmúzeuma. Niklán premier előadással, teltházas közönség 

előtt léptek fel. Több kabaréjelenet összefűzésével a Lepsénynél még megvolt című darabot 

adták elő március 8-án. A fergeteges humorú játékkal, több mint egy órán át szórakoztatták a 

niklaiakat. A szereplők között kivételesen a helyi általános iskolából is voltak diákok, ahol 

Bartokos Tamás a Baptista Szeretetszolgálat keretében is tevékenykedik. Az előadás végén a 

társulat tagjai tortával is meglepték Bartokos Tamást, aki a fellépést megelőző napon 

ünnepelte születésnapját és névnapját is egyben. A település kultúrháza a közösségi élet egyik 

színtere, a helyi általános iskola és óvoda is rendezresen használja. Az előadáson a fiatalabb 

és idősebb generáció is képviselte magát, nyolcvanan vettek részt a programon. 

 

 

 
A társulat a többi darabot a repertoárjából elevenítette fel, vagy éppen dolgozta át, ha úgy 

kívánta a fellépés. 

Marcalitól északkeletre 25 km-re fekszik a 2260 lakosú Balatonfenyves. Nevezetessége a 

keskeny nyomtávú kisvasút, mely a Nagyberek belsejébe viszi a látogatókat. A településen 

található az egyetlen fedett lovarda a Balaton mellett. A strandon működő Zenepavilonban 

folklórműsorokat, a Sportcsarnokban népes összejöveteleket rendeznek. Balatonfenyvesen 

április 11-én léptek színpadra. A Költészet Napja alkalmából Molnár Ferenc: Az ibolya című 

darabot adták elő. A képzőművészet és színházi produkciók kedvelőinek a Polgármesteri 

Hivatal nagytermében – ami egyben színpaddal rendelkező színházterem is - rendeznek több 

tárlatot, bemutatót. A balatoni településen a Költészet Napján előadott darabra 110-en voltak 

kíváncsiak, elsősorban felnőttek. 

 



 

 

 
 

Marcalitól délre, 12 km-re fekszik az 1500 lakosú Mesztegnyő. Faluházában néprajzi, 

helytörténeti kiállítást rendeztek be. A község határában elterülő Balatonmelléki Tájvédelmi 

Körzet területére az 1925-ben létesített kisvasúttal utazhatnak be a látogatók: itt van többek 

között a megye egyik leggazdagabb növénytársulása és állatvilága. Mesztegnyő neve híres a 

rétesfesztiválról, valamint a Kárpát-medencei ifjúsági találkozóról. 

 



 
Május 23-án Mesztegnyőn a Gyereknap jegyében két mesejátékot is bemutattak a falu 

Művelődési Házában: a Terülj, terülj asztalkám és Az elveszett csodagömb történetével 

szórakoztatták a gyermekközönséget. Az interaktív előadáson bevonták a gyerekeket is a 

történetekbe: százötven óvodás és iskolás nevetett együtt a szereplőkkel, vagy éppen izgulta 

végig a meséket. 

 

Marcalitól nyugatra, 25 km-re fekszik az 1200 lakosú Balatonberény. Balatonberény egyik 

különlegessége a naturista strand és kemping. A Múltházban a község helytörténeti kiállítása 

tekinthető meg. A Festőházban nyaranta képzőművészeti kiállítás látható, a művelődési ház és 

könyvtárban szerteágazó munka folyik, állandó helyszíne a rendezvényeknek.  

Balatonberényben július 6-án a helyi Művelődési Ház szervezésében futó Mesefesztivál záró 

fellépéseként adta elő a társulat Lázár Ervin: Négyszögletű kerek erdő című meséjét. A jó idő 

lehetővé tette, hogy szabadtéren mutatkozzanak be, melynek közönsége meghaladta a 

művelődési ház befogadóképességét: összesen 220 fős volt a közönség. 

 

 
 

Marcalitól délnyugatra, 35 km-re, Belső-Somogyban fekszik a 766 lakosú Vése. Itt született 

Bertók László Kossuth-díjas író, szülőháza ma múzeum. Nevezetessége, hogy itt rendezik 

meg évente egyszer az Országos Kovácstalálkozót, mivel azon települések egyike Somogyban 

ahol egykor a legtöbb kovácsmester tevékenykedett. Vésén július 26-án vendégszerepeltek az 



országos Kovácstalálkozó keretében. Itt szintén egy tréfásabb darabot, a Szent Iván éji álom 

átdolgozott változatával léptek szabadtéri színpadra, nagy sikerrel, 190 néző előtt. 

 

 
 

Az Imre Sándor Szeretetszínház társulatának bemutatói több fronton is sikeresek voltak. Az 

egyik, hogy olyan falusi művelődési házakba vittek életet, mely már régóta nem látott 

vendégszereplős színházi produkciót, egyszerűen a település anyagi lehetőségei miatt. Másik 

vonalon megismerték a társulatot, mely megmutatta milyen magas színvonalon dolgozhat 

együtt ép és sérült ember. Harmadszor pedig a legfőbb bizonyíték: mindegyik településen, 

akár a polgármester, akár a művelődésszervezéssel foglalkozó szakember, újabb időpontokat 

és fellépéseket egyeztetett a társulattal a rendezvénytervébe építve. Végül, a pályázat segített 

abban is, hogy a társulat díszlet-, kellék-, és jelmezigényét minél teljesebbé tehesse a Marcali 

Városi Kulturális Központ. 

 

  



 
 

 
 

 


