
Jegyzőkönyv  

Készült a Magyar Bábművészek Szövetsége Elnökségének zoom ülésén 

Jelen vannak: Ellinger Edina, Asbóth Anikó, Szántó Viktória és Markó Róbert 

 

Nairend:  

1. Dr. Szántó Viktória március 31-el távozik a Kabóca Bábszínházból 

2. Bábszínházi világnap – március 21 – történései, tervei  

3. A bábszínházak aktuális helyzete 

4. A Március 15-i kitüntetések 

• Szántó Viki távozik a Kabóca Bábszínházból. Távozásának oka, hogy felkérték egy magán galéria 

vezetésére. A bábos szakmában továbbra is szeretne jelen lenni, több felkérése van dramaturgi 

feladatokra. Az Elnökség egyhangúan megszavazta, hogy ha Viki vállalja, akkor továbbra is 

tevékenykedik az Elnökség munkájában. Az elnökség felkéri Horváth Marit a 2023-as világnapi 

üzenet megfogalmazására. Az UNIMA részéről Csató Kata fordítja az üzenetet és küldi Asbóth 

Anikónak, aki továbbítja a bábszínházak felé Horimari üzenetével együtt.  

• Szegeden a Világnapon tartják a Kövér Béla Bábszínház 75. évfordulójára készült Nagy lötty c. 

könyv bemutatóját. A könyv alkotóival karöltve és ezzel együtt egy interaktív játszóteret is 

útnak indítanak a kamaratermükben, aminek ugyanúgy a Nagy lötty az apropója, játszóházi 

történetvezetője. Ugyanekkor tartják a Robin Hood sajtótájékoztatóját is. A város több 

pontjára pedig bábos akciókat terveznek. 

 

• Ellinger Edina jelezte, hogy a Budapest Bábszínház kiállítást nyit ezen a napon a Budapest 150. 

évfordulóhoz kapcsolódóan. A jelenlévők jelezték, hogy a sok-sok bizonytalanság a 

bábszínházak életében, és a Színházi Olimpia előkészítése leköti az energiákat nem maradtak 

most szabad vegyérték a bábszínházi világnap „akcióira”.  

Az üzenetek megjelenítése fontos, és ez is kommunikációs lehetőség a Bábszínházi 

Világtalálkozó eseményeire való figyelemfelhívásban.    

• A bábszínházak többsége nehéz anyagi helyzetben van, mert bár a költségvetésiket elfogadták, 

de azok nagyon szűk kereteket biztosítanak, és az elfogadott forrásokhoz való hozzáférés is 

bizonytalan.  

• A Március 15-én átadott kitüntetésekkel kapcsolatban megállapították, hogy a Szövetség által 

felterjesztett alkotók közül csak egy alkotó kapott elismerést, amit szomorúan vettek 

tudomásul.  

Gratulálunk Horváth Marinak az Érdemes Művész kitüntetéshez, Szűcs Editnek a Ferenczy 

Noémi-díjhoz és Giovannini Kornélnak a Blattner Géza-díjhoz.  

Az elnökség kezdeményezi, hogy Závogyán Magdolna Államtitkár Asszonytól kérjünk egy beszélgetést 

az elnökség 2 tagjának részvételével a szakmánkat érintő kérdésekkel kapcsolatban, Asbóth Anikó fog 

időpontot kérni az Államtitkár Asszonytól és tájékoztatja az Elnökséget. 

 


