
 

KETRECHARC 
részvételi színházi előadás fiataloknak 

 
A program hossza: 2 óra 15 perc:  

Részvételi színházi rész: 80 perc - Szünet: 10 perc - Feldolgozó foglalkozás: 45 perc 
Az előadás helyszíne: tanterem Korosztály: 7-8. évfolyam 

 

Az előadás bemutatójára 2022. január 26-án az Eötvös 10 Művelődési Házban került sor 
felnőtt közönség előtt. Ezt követően a darabot folyamatosan visszük általános iskolákba 
Budapesten és vidéken. 

Gitta néni küldetése, hogy a hátrányos 
helyzetű közösségében a lehető legtöbb 
támogatást megadja az osztályainak a 
kitörésre. Most különleges vendéget hív 
az osztályához, Sebit, korábbi 
tanítványát, aki később sikeres 
ketrecharcos karriert tudott felépíteni. 
Sebi érkezésének azonban nem 
mindenki örül, így Márió sem, aki 12 
évvel ezelőtt saját bőrén tapasztalhatta 
meg, milyen következményei lehetnek 
az indulatkezelési problémáknak. 

Komplex színházi nevelési előadásunk az általános iskola 7-8. évfolyamának készült, ezen 
belül is kiemelt figyelmet szentelünk a hátrányos helyzetű közösségek elérésére. A téma 
kijelölésében is azokat a pedagógusokat hívtuk segítségül, akik a legnehezebb terepen 
teszik próbára magukat nap mint nap. Az előadás a tanulók aktív szerepbe léptetésével az 
indulatkezelési problémák leküzdéséhez kíván kézzelfogható segítséget nyújtani. A színházi 
élmény mellett a tanulók megismerhetik és kipróbálhatják az Erőszakmentes Kommunikáció 
és a krízisintervenció kínálta lehetőségeket, hiszen nem elég tudni, hogy az erőszak rossz, 
krízishelyzetben az az igazán fontos, hogy van-e alternatív megoldásunk, és hogy ezt milyen 
könnyen tudjuk előhívni, amikor szükség van rá. 
 

Író-rendező: Szivák-Tóth Viktor 

Játsszák:  
Feuer Yvette, Márfi Márk, Somhegyi György 

Jelmez: Zubor Kata 

Produkciós asszisztens: Varga Orsolya 

Szakmai konzulensek: Rambala Éva, Béresné 
Simon Eszter, Jónásné Szénási Katalin, 
Garamvölgyi György, Kocska Ágnes 

 

http://lathataroncsoport.hu/


 

 

 

Az előadást osztályteremben játsszuk, melyben a diákok körben foglalnak helyet, a résztvevő tanár 
pedig megfigyelőként, a körön kívül helyezkedik el.  

Kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=jlH0CTVeLI0  

Sajtó: 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-01-10_09-05-00&enddate=2022-01-10_11-
10-00&ch=mr1 

https://klubradio.hu/archivum/otos-kulturcsutortok-2022-januar-27-csutortok-1005-22757 

https://kulturpart.hu/2022/01/23/letrecharc_a_lathataron 

Nézői visszajelzések: 

„Megcsináltátok a lehetőséget, hogy azonosulni tudjon az agresszív emberrel, mert az 
gyenge és sérülékeny lett a végére. És ez tök fontos, mert így a benne lévő agresszió is 
átélhetővé, elfogadhatóvá válik, szabad róla beszélni, nincs rásütve a negatív címke. Csak 
ennyit szerettem volna elmondani, és megköszönni a színészek kedvességét, törődését! – 
Zsuzsa, szülő néző 

 „Nagyon érdekes és jó volt. 3 órán át tartott és végig nagy figyelemmel néztem az előadást. 
Tetszett az interaktív része és jó volt részt venni benne. A színészek nagyon kedvesek voltak 
és nagyon jól tudták eljátszani a szerepüket. Szerintem az egész osztálynak nagyon tetszett. 
Egy nagyon jó élmény maradt meg bennem. - diák 

 

 

 

Előadásszervezés:  
 Varga Tímea  

e-mail: varga.timea@lathataroncsoport.hu    telefon: +36309485168 

 

www.lathataroncsoport.hu 
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