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Döbrentey Ildikó önmagáról
„1946-ban születtem Kispesten a Klapka utcában, ahol minden kertes házban szerény életvitelű,
kötelességtudó, megbízható iparosok éltek. Életemet meghatározza az ő derűs család-, haza-,
munka- és Istenszeretetük. Örök hálával tartozom nekik. Húsz éve a Gerecse csúcsának tövében,
egy erdőszéli falucskában, Héregen élek férjemmel és alkotótársammal, Levente Péterrel. Itt
találtam meg gyerekkorom egyszerű, tiszta, becsületes embereit. Boldog embernek tartom
magam.”
Színházi darabok: A földig érő ház; Bim-bum-bömbölő; Csillagjáró; Zűrhajó; Motoszka; A
zsupszfalvi tűzoltók; Banyatanya; Madárles; Sapkamanó; Ki kopog? Családi Színház 4-104
éveseknek.
Rádiós forgatókönyvek: Ki kopog? (Kossuth Rádió; tizenhat évig tartó, heti sorozat)
Televíziós forgatókönyvek: Játékszüret/sorozat; Zűrhajó; Üvegharang; Háztetőmet magammal
viszem; Égbőlpottyant mesék; Manósapka; Motoszka; Varázsló.
Könyvek: Égbőlpottyant esti mesék; Égbőlpottyant új mesék; Helló, nyulacskáim! ;
Égbőlpottyant legújabb mesék; Beszélgetek az Úrral – 21. századi imák ; A kisded első csodája; A
fekete bárányka; És képzeld, Uram… – A 21. század zsoltárai; Gyatra hitem érlelődik; Őrangyalok-
személyi igazolvánnyal.
Kitüntetések: Ifjúsági Díj; Gyermekekért Díj; Magyar Örökség Díj; Kamera Hungária Díj –
valamint rádiós és televíziós Nívódíjak, PRIMA2015.
Levente Péter „mint gyütt-ment magánember”
„Nagyváradon születtem, Szekszárdon növekedtem, Budapesten váltam éretlen felnőtté, 1978
óta Héregen érlelődöm a végső elszámolás tiszta lelkiismerettel való megmérettetésére. 1996-
ban véglegesen a faluba költöztünk Döbrentey Ildikó, 48 éve szerelmem, gyermekeink édesanyja
és alkotótársammal egy vályogházba, amit otthonunknak, alkotóháznak, vendéglátó fészeknek
is tekintünk. Immár 36 esztendeje élünk jóban-rosszban a falut megtartó értékes
polgártársainkkal, szolgálva a hagyományőrző, a református, a katolikus közösségeket is.”
1961–1970 - az Állami Bábszínház tagja volt; 1965–1979 - a Magyar Televízió Zsebtévé című
sorozatának Móka Mikije; 1970–1978 - az Operettszínház tagja; 1978–1994 - a Mikroszkóp
Színpad gyermekrészlegének színész-rendezője.
1980-1996-ig a Magyar RádióKI KOPOG? óvodások műsorának főszereplő rendezője.
1986 óta művésztanárként szakmódszertani előadásokat tart Magatartáskultúra – egyéniség –
személyiség – személyesség címmel, ahol értenek magyarul; 1986– 2010 között
Magatartáskultúra óraadó tanár először a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán, majd az
Evangélikus Hittudományi Egyetem Hittanárképző Tagozatán, a Nyíregyházi Főiskolán, és az
Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző drámapedagógus képző szakon.
1987–2001 között a Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházak Szövetségének magyar központi
alelnöke volt. 1988-ban jelent meg Ki kopog? című - Döbrentey Ildikóval és Gryllus Vilmossal
közös - nagylemeze.
1991–től a Magyar Televízió Égbőlpottyant mesékcímű sorozatának főszereplő-rendezője.
1994–1995 között a Komédium Színház igazgató-főrendezője, majd ugyanott darabszerződéssel
2011-ig a VarázslóCsaládi Színház felelőse.
2001-ben a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetben dr. Kopp Mária
meghívására publikálta addigi magatartáskutatási eredményeit a Mentálhigiéné és
Pszichoszomatika c. folyóirat 1-2. és 3-4. számábanTÚLÉLŐKÖNYV címen.
Kitüntetéseim Döbrentey Ildikó kitartó szerelme, Isten megtartó szeretete, Közönségünk
rendíthetetlen hűsége.


