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Színjátszó találkozó Lukácsháza 

közösségi akció 

beszámoló 

 

2019. november 9-én került megrendezésre a TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 számú, 

Kőszeghegyaljai identitás – Megyei kohézió című projekt keretében Lukácsházán az amatőr 

színjátszó találkozó. 

A rendezvényen a projektben érintett települések amatőr színjátszói léptek a színpadra. Az 

előadott színdarabok nagyon színvonalas kulturális szórakozást nyújtottak az érdeklődők 

számára.  

A projektben értintett települések közül Gyöngyösfalu, Lukácsháza, Kőszegszerdahely és 

Velem képviseltette magát. 

Virág János Lukácsháza polgármester úr megnyitójában elmondta, hogy nem csak a térségben, 

de Vas megyében is egyedülálló kezdeményezés az amatőr színjátszó találkozó.  

A rendezvény első fellépője a gyöngyösfalui Gyöngyösmenti Dalosegylet volt, ők a Megjött a 

levél című produkciót adták elő. Az énekes darabot az I. világháború 100 éves évfordulójára 

készítették, megható, igényes nagyon szép előadást láthattunk. 

Ezt követően az Egy végtelen történet előadásával az Alternatív képszínház mutatkozott be, a 

közönség soraiban szinte mindenkinek könnyeket csalt a szemébe ez a csodálatos produkció. 

Elgondolkodtató, nagyon színvonalas előadást láthattunk szavak nélkül.  

A Kék Holló Színtársulat Velemből könnyedebb műfajjal érkezett Dinnyék című előadásukkal. 

Bori néni megjavul a Farkas Sándor Egylet előadásában a nevetéstől csorogtak a könnyek. 

A kőszegszerdahelyi Kaméleon Színjátszókör a tőle megszokott módon vidámságot hozva 

mutatta be Pletykás asszonyok a szalonban című színjátékát, nem kímélve élcelődésükkel 

egymást és a férfinépet. 

A Sok-Szín-Pad társulat ötvözve a bábszínház, az élő színház és árnyjáték varázsát mutatta be 

színvonalas műsorát, Petőfi Sándor átiratát János, a vitéz címmel. 

Végül, de nem utolsó sorban a helyi, lukácsházi nyugdíjas színjátszók mutatták be Lőrincz 

Miklós A butaság széruma című darab átdolgozását.  

Az előadások után Devecsery László és Varga Bodó Anita szakmai 

értékelése következett. Mindketten elégedettséggel nyilatkoztak 

a színvonalas előadásokról, majd kötetlen beszélgetés  

keretében értékelték, nyújtottak szakmai segítséget 

a részt vevő csoportoknak. 

 

A csoportok képviselői, vezetői emléklapot  

vettek át a rendezvény végén. 
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Az amatőr színjátszó találkozó közösségfejlesztési szempontból nagyon fontos szerepet tölt be 

a települések életében, hiszen megmutathatják tudásukat a helyi lakosok felkészítőként, 

színjátszóként jó hangulatot, vidámságot és értékes pillanatokat teremtve ezzel az 

érdeklődőknek, valamint motivációt is ad, hogy a magányosan élő idős emberek is csatlakozva 

hasonló társulatokhoz barátokra, segítőkre, közösségre találjanak. 

A színjátszó találkozó, mint közösségi akció adaptálható bármelyik településen, javaslom a 

kulturális közösségfejlesztés részeként. 

 

Beszámolót készítette: 

 

Kovácsné Riepl Tímea 

szakmai vezető 


