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A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00428-as 
számú projektben.  
2020 márciusában az első bejelentések egyike volt, hogy a városban a világjárvány okozta helyzet 
miatt elmarad a 2020. május 8-tól 10-ig tervezett, nagy hagyományokra visszatekintő XXX. Moson 
Megye Színjátszó Találkozó. A XXX. Moson Megye Színjátszó Találkozó intenzív újraszervezése 
2020. augusztus elején indult meg. A program mindenki számára ingyenes, és a Flesch Károly 
Kulturális Központban valósul meg. Az ingyenes rendezvény látogatására egyénileg van mód, az 
aktuális járványügyi intézkedések betartásával. A Színjátszó Találkozó programjai a Kulturális 
Központ színháztermében lesznek láthatóak a szükséges védőtávolságok betartásával. 
A rendezvény céljai: bemutatkozási lehetőség biztosítása, országos minősítés szerzési lehetőség, 
tapasztalatszerzés és –csere, külföldi kapcsolatok ápolása. 
A találkozóra a szervezőtől igényelt jelentkezési lapon bármely kárpát-medencei magyar anyanyelvű 
gyermek-, diák- és felnőtt amatőr színjátszó együttes jelentkezhet. A nem verseny jellegű 
rendezvényen műfaji, tematikai megkötés nélkül mutatható be átlagos technikai igényű színpadi 
produkció. A szervezők előnyben részesítik azt a produkciót, mely az egy óra időtartamot nem haladja 
meg. 
Az előadásokat minősítő zsűri tekinti meg, amely szakmai tanácskozás keretében kérésre értékeli a 
produkciót, s különböző értékelési szempontok alapján díjakat oszt ki. A zsűri tagjai: Pápai László 
rendező (Sopron), Lázár Péter rendező (Budapest), Gergye Rezső rendező (Vasvár). Amely 
produkciók jelzik a jelentkezési lapon ezen igényüket, a minősítő zsűritől országos minősítést 
szerezhetnek. A rendezvényre a jelentkezési határidő: 2020. szeptember 20. 
A program október 10-én, szombaton 10 óra az ünnepélyes megnyitóval kezdődik. Köszöntőt mond 
Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöke. Ezt bemutatók követik 13:00 óráig. 
Ebéd után 14:00 órától ismét bemutatók következnek. 18:00 órakor egészestés produkció bemutatása 
lesz. Másnap, október 11-én vasárnap 9:00 órakor kezdődnek a bemutatók. 13:00 órakor ebéd, majd 
14:00 órától az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra kerül sor. A díjakat átadják a zsűri 
tagjai és Pausits István, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata önkormányzati képviselője. 
A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület minden érdeklődő mosonmagyaróvárit szeretettel vár a 
XXX. Moson Megye Színjátszó Találkozón. 
 
A projektről bővebb információt Nagy Sándortól (Elérhetőség +36 30 957 3744) kérhetnek, aki a 
program szakmai felelőse. A rendezvényről információkat a www.movarkultura.hu oldalon és az 
egyesület facebook oldalán olvashatnak. 

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület a „XXX. Moson Megye Színjátszó Találkozó 
megvalósítása” című program keretein belül 2020. október 10-11-én a fellépő csoportok és a 
mosonmagyaróvári nézők járványügyi egészségügyi szabályok betartása melletti helyszíni 
megjelenésével szervezi meg a XXX. Moson Megye Színjátszó Találkozó programot a TOP-7.1.1-
16-H-ESZA-2019-00428-as számú projekt keretében az Európai Unió és az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásában. A támogatás vissza nem térítendő és 100%-os intenzitású, 3 millió, azaz 
hárommillió forint összegű. 
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