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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 
 

A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 2017. június 23-án hatályba lépett közszolgáltatási 

szerződés módosításában alaptevékenységként vállalja, hogy az általa üzemeltetett Váci Dunakanyar 

Színházban évadonként 4 új produkciót hoz létre, továbbá legalább 110 előadást tart. A rendelkezésre 

álló költségvetés függvényében minden évben megszervezi a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozót. 

 

A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. közhasznú kiegészítő tevékenységként vállalja, hogy 

jelentős szerepet vállal a város kulturális életében, közösségi eseményei bemutatásában, 

népszerűsítésében. Gyermek- és ifjúsági programokat szervez, színházi beavató foglalkozásokat tart. 

Igény szerint biztosítja a színház épületét az önkormányzati programok megtartásához. A társaság 

alapítóokirat szerint meghatározó célja segíteni a Vácott élők művészeti és kulturális fejlődését, a 

színházi világ helyi megújulását, a térség kulturális értékeinek felkutatását, összegyűjtését és védelmét. 

 

Az alábbiakban mutatjuk be a Váci Dunakanyar Színház 2019. évi eredménykimutatását alap- és 

vállalkozási tevékenység szerinti bontásban: 

 

Sor-

szám 
A tétel megnevezése 

Előző év Tárgyév 

Alaptev. Váll.tev. Összesen Alaptev. Váll.tev. Összesen 

1 

Értékesítés nettó 

árbevétele 
110 849 34 021 144 870 116 553 16 026 132 579 

2 

Aktivált saját 

teljesítmények értéke 
10 860  10 860    

3 Egyéb bevételek 160 828  160 828 293 652  293 652 

 ebből: 

- tagdíj, 

alapítótól 

kapott befizetés 

 

 

   

 

  - támogatások 160 503  160 503 293 443  293 443 

  

- tagdíj, 

alapítótól 

kapott befizetés 

      

4 

Pénzügyi műveletek 

bevételei 
36  36 52  52 

A 

ÖSSZES BEVÉTEL 

(1+2+3+4) 
282 573 34 021 316 594 410 257 16 026 426 283 

 ebből: 

- közhasznú 

tevékenység 

bevételei 

192 904  192 904 410 257  410 257 

5 

Anyagjellegű 

ráfordításai 
231 697 87 231 784 298 649 53 298 702 

6 

Személyi jellegű 

ráfordítások 
62 124  62 124 83 559  83 559 

 ebből: 

- vezető 

tiszségviselők 

juttatásai 

6 000  6 000 6 000  6 000 

7 Értékcsökkenési leírás 13 274  13 274 27 395  27 395 

8 Egyéb ráfordítások  5 444  5 444 4 896  4 896 

9 

Pénzügyi műveletek 

ráfordításai 
431  431 295  295 

B 

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 

(5+6+7+8+9) 
312 970 87 313 057 414 794 53 414 847 

 ebből: 

- közhasznú 

tevékenység 

ráfordításai 

312 970  312 970 414 794  414 794 
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C 

ADÓZÁS ELŐTTI 

EREDMÉNY (A-B) 
-30 397 33 934 3 537 -4 537 15 973 11 436 

10 

ADÓFIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG 
 40 40  33 33 

D 

TÁRGYÉVI 

EREDMÉNY (C-12) 
-30 397 33 894 3 497 -4 537 15 940 11 403 

 

 

 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 
 

A Váci Dunakanyar Színház 2013 óta meghatározó szereplője a Dunakanyar régió kulturális életének. 

Az intézmény nemcsak befogadó színház, hanem meghatározott tematika alapján, évről évre több saját 

produkciót, ősbemutatót bemutató kulturális intézmény, amely életének meghatározó mérföldköve volt 

a Nemzeti Színházzal 2014-ben kötött stratégiai és szoros szakmai együttműködés. A színház „saját 

fesztiválja” a 2013 óta évente megrendezésre kerülő VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó mára a 

V4 régió egyik legrangosabb nemzetközi kulturális fesztiváljává nőtte ki magát. A színház stratégiai 

törekvése, hogy működése túlmutasson a klasszikus színházi platformon, ezért számos kapcsolódó 

kulturális, művészeti és ifjúságnevelő tevékenységet végez, ilyen többek között az említett fesztivál, a 

színház aulájában megszervezett állandó és időszakos kiállítások, valamint drámapedagógiai nevelési 

programok. 

 

2.1. Előadó művészeti tevékenység 

 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Előadó művészeti tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról 

és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 

2008.évi XCIX. tv. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi 

CLXXXIX. tv. 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: A régió kultúrát szerető lakossága 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 40.000 fő 

 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

 

2019 fontos év volt színházunk életében, az évek hosszú sora alatt tett erőfeszítéseink eredményeként 

számos régi álmunk teljesült: kiemelt előadóművészeti szervezetként kezdtük meg az évet a teljesen 

felújított és korszerűsített színházban, részt vehettünk a Pécsi Országos Színházi Találkozón, fődíjat 

nyert Ványa bácsi előadásunk egy rangos nemzetközi fesztiválon, és számos fesztiválmeghívással 

gazdagodtunk. Megnövekedett előadásszámunk, nézőszámunk, egyre bővülő, és a színház falain jóval 

túlnövő művészeti tevékenységünk dinamikus fejlődésünk bizonyítéka. 2019-ben összesen 336 előadást 

tartottunk több mint 47 ezer néző előtt, 97 alkalommal játszottuk saját előadásainkat, 47 belföldi és 6 

külföldi vendégjátékon vettünk részt. A bérlet- és jegyárbevételünk nettó 96.648 eFt lett. 

 

 

 

 

 

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
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Megnevezés Előző év 

(eFt) 

Tárgyév 

(eFt) 

Állami támogatás 9 540 69 681 

Önkormányzati támogatás 40 000 37 822 

Pályázatokon nyert támogatások 87 623 185 898 

TAO terhére kapott támogatások 23 170 0 

Egyéb támogatások 170 42 

Összesen: 160 503 293 443 

 

 

 

 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

 

Tisztség Előző év 

(eFt) 

Tárgyév 

(eFt) 

Ügyvezető 6.000 6.000 

Összesen: 6.000 6.000 

 

 

 

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

 

Alapadatok Előző év 

(eFt) 

Tárgyév 

(eFt) 

B. Éves összes bevétel 316 594 426 283 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. 

alapján átutalt összeg 170 42 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 

nyújtott támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 316 424 426 241 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 313 057 414 847 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 62 124 83 559 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 312 969 414 794 

K. Adózott eredmény 3 497 11 403 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 0 0 
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Alapadatok Előző év 

(eFt) 

Tárgyév 

(eFt) 

tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 

 

 

 

 

6. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 

 Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 

Társadalmi támogatottság mutatói     

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25] X  

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 

 

 

 

 

7. Támogatási programok bemutatása 
 

 

 

Önkormányzattól kapott 2019 évi támogatás 

 

Támogatási program elnevezése: Önkormányzattól kapott 2019 évi 

támogatás 

 

Támogató megnevezése: Vác Város Önkormányzata  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés   

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  40.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  40.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  40.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  30.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Személyi: 10.626 eHUF 
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jogcímenként: (1.000 HUF) 

 Dologi: 29.374 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 40.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az Önkormányzattól kapott támogatást a színház üzemszerű, stabil működésére és az ahhoz szükséges 

dolgozók alkalmazására, bér és járulékfizetésre fordítottuk. 

 

 

 

Kiemelt minősítésű szervezetek támogatása 

 

Támogatási program elnevezése: Kiemelt minősítésű szervezetek 

támogatása 

 

Támogató megnevezése: Vác Város Önkormányzata  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  50.100 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  50.100 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  50.100 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  50.100 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 16.375 eHUF 

 Dologi: 33.395 eHUF 

 Felhalmozási: 330 eHUF 

 Összesen: 50.100 eHUF  

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Váci Dunakanyar Színház fennállásának 6 éve alatt megkérdőjelezhetetlen helyet vívott ki magának a 

hazai színházi életben, és bizonyította a minőségi kultúra művelése és közvetítése melletti 

elkötelezettségét. A befogadó színházi működésünket az elmúlt évek alatt fokozatosan elkezdtük 

átalakítani a repertoárjátszás irányába. Évadonként egyre több saját előadást hozunk létre. Törekszünk 

arra, hogy saját előadásainkat havi rendszerességgel műsorra tűzzük. A saját előadások arányát évről 

évre növelve haladunk afelé, hogy a jövőben a színház teljes műsorát saját előadások töltsék ki. 

Elkezdtük kiépíteni a színházhoz kötődő színművészek és alkotók körét is társulatalakítás céljából. 

Tovább növekedett a tájelőadásaink száma, előadásaink rendszeresen meghívást kapnak külföldi rangos 

fesztiválokra, ahol sikeresen szerepelnek. Sikereink és dinamikus fejlődésünk egyre inkább kivívja a 

szakma figyelmét és elismerését. Intézményünk 2019 januárjától kiemelt minősítésű előadó-művészeti 

szervezetté vált, ami új fejezetet nyitott életünkben. Alapvető célkitűzéseink azonban nem változtak, a 

kijelölt úton haladtunk tovább. 

2019-ben műsoron tartottuk Adáshiba, Művészet, Megadom magam, Az ördög, Ványa bácsi, és A 

zsoltáros és a zsoldos előadásainkat. Az év során hét újelőadást hoztunk létre: februárban Carlo 

Goldoni: A hazug című művét mutattuk be, áprilisban Horváth – Mihály: Canterbury mesék című 

darabjával ünnepeltük a színház 6 éves születésnapját, a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó 
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nemzetközi workshopjának eredményeként Matei Vișniec: Napnyugat expressz című művét állítottuk 

színpadra. Szeptemberben Georges Feydeau: Esküvőtől válóperig előadásunkkal nyitottuk meg az 

évadot, októberben létrehoztunk egy tantermi előadást Atya, fiú… címmel, novemberben bemutattuk 

Sütő András: Advent a Hargitán című művét, decemberben pedig A csillagszemű című 

gyermekdarabot. 

Megtartottuk az előző évben sikeresnek bizonyult bérletstruktúránkat. Óvodás, Kisiskolás, Kiskamasz, 

Diák-, Víg Vác, Nyugdíjas, Családi, Premier bérletet kínáltunk, valamint elindítottuk teljesen új 

Szabadbérlet konstrukciónkat. Bérleteinkbe még nagyobb arányban tettünk saját előadásokat a 

repertoárjátszás követelte nézői attitűd erősítése érdekében. A korábbi évekhez hasonlóan bérleteink 

iránt nagy volt az érdeklődés, különösen gyermekbérleteink voltak népszerűek, Óvodás és Kisiskolás 

bérletünk is háromszoros, Kiskamasz bérletünk kétszeres teltház lett. Felnőtteknek szóló bérleteink 

nagyon jól teljesítettek, a bérleteseken felül egyéni jegyvásárlókkal az előadások sorra teltházzal futnak. 

Tovább folytatódtak az évadokon átívelő projektjeink is. Színházi nevelési programunk nem csak helyi, 

hanem országos szinten is egyre több település iskolásait szólítja meg változatos programokkal. 2019 

májusában Csehov: Ványa bácsi előadásunkat interaktív foglalkozással egybekötve játszottuk 

középiskolás közönségnek. 2019 szeptemberében szakembereknek szóló 2 napos színházi nevelési 

szakmai továbbképzést tartott Gyevi-Bíró Eszter „A színházpedagógiai módszertani ismeretek 

megosztása a Váci Dunakanyar Színház színész- és alkotó munkatársainak” címmel. 2019 októberében 

bemutattuk első osztálytermi előadásunkat, a 7-12. évfolyamosoknak szóló Atya, fiú… című előadást, 

melyet az év végéig összesen hat alkalommal játszottunk Budapest, Vác és Kosd iskoláiban. Kiskamasz 

bérletünkbe beválasztottuk a Gózon Gyula Kamaraszínház Kövek című színházi nevelési előadását, 

mely egy igaz történeten alapuló krimi kamaszokról kamaszoknak 

Színházunk két fesztivált is szervez, melyek nagy népszerűségnek örvendenek a fiatalok körében. Az 

évente megrendezett VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó a V4 régió egyik legrangosabb 

nemzetközi kulturális fesztiválja változatos programokkal népszerűsíti a fiatalok körében a V4 

eszmeiségét. Másik fesztiválunk a Magyar Versmondók Egyesületével három éve közösen szervezett és 

lebonyolított Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál fókuszában a vers, és a vers más művészeti 

ágakkal való ötvözése áll. Rendezvényeink amellett hogy a fiataloknak kulturált szórakozási 

lehetőséget kínálnak, hozzájárulnak látókörük szélesítéséhez is. 

Társadalmi felelősségvállalásunk két kiemelt színtere a fogyatékkal élők és a szociálisan hátrányos 

helyzetűek támogatása. A 90 dB Projekttel együttműködésben két saját (Adáshiba, Esküvőtől 

válóperig), valamint egy befogadott (AdynemAdyde) akadálymentesített előadást tartottunk. „Együtt, 

testvérként” iskolaközi szemléletformáló program keretében színházi, versszínházi előadásokat 

tartottunk a kazincbarcikai, kisvárdai, debrecen-nyíregyházi, tamási, mátészalkai, szerencsi tankerületek 

iskoláiban. 2018/2019 évadunktól kezdve színházunk egy nagyszabású Európai Uniós projektben is 

részt vesz Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért címmel. A projekt keretében 

tevékenyen részt vállalunk egész Nógrád megye színházi és drámapedagógiai jellegű programokkal 

történő ellátásában. 

Csatlakoztunk Magyarország Kormánya által életre hívott Lázár Ervin programhoz, melynek célja, 

hogy szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden általános iskolás tanulónak tanévenként 

egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházlátogatás élményét. A program keretében 2019 

decemberében 10 alkalommal láttuk vendégül a váci, dunakeszi, balassagyarmati tankerület 

iskolásaiból érkező 3. osztályos gyermekeket. 

A színház fő tevékenysége mellett minden évben számos egyéb közösségformáló kulturális esemény 

szervezője is egyben. Megújult kiállítóterünkben két kiállítást is átadtunk. Az egyik a VéNégy Fesztivál 

és Színházi Találkozó beharangozásaként 2019 áprilisától az évad végéig volt látható, és a V4 országok 

színházi előadásait hirdető magas művészi értékkel bíró transzparenseit mutatta be. 2019. november 30-

án újabb kiállítást nyitottunk meg Advent a Hargitán - harminc éve siker címmel, mely az 1986-os 

ősbemutató hangulatát állította párhuzamba a Váci Dunakanyar Színház előadásával, illetve rámutatott 

Sütő András drámájának töretlen aktualitásaira. Az ősz folyamán A V4 országok kulturális 

szakembereinek bevonásával konferenciát szerveztünk a rendszerváltás 30 éves évfordulójának 

apropóján. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatást a Váci Dunakanyar Színház 2019. évi 

művészeti programjának megvalósítására (műsorok vásárlása, tiszteletdíj, szállítási költség, stb.) és 

működési költségekre (közüzemi díjak, őrzés, bérek, járulékok, stb.) fordítottuk. 
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2019. évi szakmai program megvalósítása 449108/03125 

 

Támogatási program elnevezése: A Váci Dunakanyar Színház 2019. évi 

szakmai programjának megvalósítása 

– Miniszteri támogatás 

 

Támogató megnevezése: Kultúráért felelős miniszter  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  5.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  5.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  5.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  4.500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 5.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 5.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatásból a 2019. évi szakmai program egy részét finanszíroztuk. 

 

 

 

2019. évi szakmai terv EMT-SZM-NK-19-0026 

 

Támogatási program elnevezése: A Váci Dunakanyar Színház 2019. évi 

szakmai terve 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  29.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  29.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  29.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  29.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 



9 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 4.820 eHUF 

 Dologi: 24.180 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 29.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást a 2019 évre tervezett szakmai program megvalósítására fordítottuk. 

 

 

 

Felújítás kivitelezés 25927/2018 értékcsökkenés javára 2019. 

 

Támogatási program elnevezése: A Váci Dunakanyar Színház 

épületének felújítási munkálatai 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  230.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  20.754 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  20.754 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  0 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi:  

 Felhalmozási: 20.754 eHUF 

 Összesen: 20.754 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Váci Dunakanyar Színház épülete az elmúlt 5 évben számos apróbb felújításon átesett, melyek 

biztosították a működés minimális feltételeit. A folyamatos növekedéssel azonban egyre sürgetőbbé 

vált az épület mindenre kiterjedő felújítása, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott 

támogatásból valósítottunk meg 2018 júliusa és októbere között. Megújult a nézőtér, kialakításra került 

két díszpáholy, kibővült a színpad - süllyesztő és forgó színpad is beépítésre került. Korszerűsítettük a 

hang- és fényrendszert, illetve a nézők kérésére légtechnikai rendszert alakítottunk ki annak érdekében, 

hogy a színházteremben mindig megfelelő hőmérséklet és friss levegőellátás legyen. A foyer-ban 

kellemes kávéházi hangulat várja a vendégeket, ahol kényelmesen el lehet tölteni az előadás előtti és a 

szünetek alatti időt. Az épület külső megjelenése szintén megváltozott, az eredeti, 1927-es külsőt kapta 

vissza a két ovális ablak helyreállításával. A színház korszerűsítése megalapozta a kitűzött cél, a 

kiemelt státusz elérését. 

 

 

 

Kapott támogatás V4 fesztiválhoz 
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Támogatási program elnevezése: V4 Festival and Theatre Meeting 

2019 

 

Támogató megnevezése: International Visegrad Fund  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés   

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  19.949 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  19.949 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  19.949 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  19.949 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:   

 Dologi: 19.949 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 19.949 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Váci Dunakanyar Színház szervezésében 2019-ben immár hetedik alkalommal került megrendezésre 

az Országos Városmarketing Gyémánt-díjas VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó. Az elmúlt 

években a rendezvény a V4 országok legrangosabb kulturális eseményévé nőtte ki magát. 2019. június 

30-án Székely Csaba: Semmit se bánok című, az ezévi tematikához szorosan kapcsolódó előadása 

nyitotta meg a fesztivált a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának prezentálásában. 

Az egykori titkosszolgáti tiszt múlttal való szembenézését, tetteiért való felelősségvállalását nyomon 

követő, egyszerre elgondolkodtató, humoros és drámai előadás nagy sikert aratott a közönség körében. 

A fesztivál részeként 2019. június 24. és július 7. között hagyományos módon nemzetközi szakmai 

workshopot tartottunk, melynek lényege, hogy a közös munka során a résztvevő cseh, szlovák, lengyel 

és magyar színészek a nyelvi korlátokat leküzdve, és felhasználva létrehozzanak egy közös előadást. A 

műhelymunka idén Blaskó Borbála Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus vezetésével a 

rendszerváltás témája köré szerveződött Matei Visniec Napnyugat expressz c. drámájának 

felhasználásával. A korábbi évekhez hasonlóan július 4 és 7. között a visegrádi országok négy neves 

teátruma, - Csehországból a Buran Teatr, Szlovákiából a Na Peróne Színház, Lengyelországból a 

CHOREA Színház, valamint hazánkból a kaposvári Csiky Gergely Színház, - aktuális társadalmi 

kérdéseket boncolgató előadását láthatták a fesztivállátogatók. A négy ország színészei által létrehozott 

előadás zárta ünnepélyes keretek között a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó idei színházi 

programját. 

A rendezvény ideje alatt utcaszínházi- és cirkuszi előadásokat is láthattak a nézők. A CommandArte 

lenyűgöző utcaszínházi előadása mellett a Fővárosi Nagycirkusz „A szabadság finom érintése” című 

darabját is megtekinthették látogatóink. Nemzetközi színházi szakemberek bevonásával kerekasztal-

beszélgetéseket is szervezünk, mely során azokat a tapasztalatokat, változásokat, új hatásokat 

összegeztük, amelyek az elmúlt 30 évben a színházi szakmai életet meghatározták. Büszkék vagyunk 

arra, hogy a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó a fellépők névsora tekintetében minden évben 

képes felvenni a versenyt a nagy fesztiválokkal, azok zsúfoltsága és személytelensége nélkül. A zenei 

kínálatban a hazai fesztiválok kedvelt előadói mellett idén is megismerkedhettek a látogatók V4 

országokból érkező zenekarokkal, fiatal tehetségekkel. A fesztiválon idén tízezer körüli látogatottságot 

ért el, laza, szórakoztató, trendi formában közvetítve újra a fiatalok felé a V4 eszmeiségét. 
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VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó 2019 előadóművészeti többlettámogatás EMT-E-19-0009 

 

Támogatási program elnevezése: Előadó-művészeti többlettámogatás  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  20.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  20.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  20.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  20.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:   

 Dologi: 20.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 20.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást a 2019. évi VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó megvalósítására fordítottuk. 

 

 

 

VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó 4412-01-0065/19 

 

Támogatási program elnevezése: A VéNégy Fesztivál és Színházi 

Találkozó megrendezésének 

támogatása 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  10.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  10.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  10.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  10.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:   
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 Dologi: 10.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 10.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást a 2019. évi VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó megvalósítására fordítottuk. 

 

 

 

VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó 2019 kommunikációja KKM/23046/2019/Adm 

 

Támogatási program elnevezése: A V4 Fesztivál és Színházi Találkozó 

2019. évi megrendezésének 

kommunikációja 

 

Támogató megnevezése: Külgazdasági és Külügyminisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  3.500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  3.500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  3.500 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  3.500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:   

 Dologi: 3.500 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 3.500 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást a 2019. évi VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó kommunikációjának megvalósítására 

fordítottuk. 

 

 

 

V4 fesztivál 2019 NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 206107/13497 

 

Támogatási program elnevezése: A VéNégy Fesztivál és Színházi 

Találkozó 2019 megrendezése 

 

Támogató megnevezése: NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  
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Támogatás összege  (1000HUF)  3.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  3.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  3.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  3.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 3.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 3.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást a 2019. évi VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó megvalósítására fordítottuk. 

 

 

 

V4 fesztivál 2019 miniszteri keret 449108/03157 

 

Támogatási program elnevezése: VéNégy Fesztivál és Színházi 

Találkozó 2019. évi megrendezése 

 

Támogató megnevezése: Kultúráért felelős miniszter  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  7.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  7.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  7.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  7.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 7.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 7.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást a 2019. évi VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó megvalósítására fordítottuk. 

 

 

 

2018/2019 évad színházi nevelési program 108104/00497 

 

Támogatási program elnevezése: A Váci Dunakanyar Színház 2018/19  
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évad színházi nevelési programjának 

megvalósítása 

Támogató megnevezése: NKA 

SZÍNHÁZMŰVÉSZET 

KOLLÉGIUMA 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  800 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  800 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  800 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  0 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:   

 Dologi: 800 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 800 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A 2019/2020-as évadban folytattuk strukturált színházi nevelési programunkat, a Pagony Programot, 

mely lépcsőzetesen építkezve minél szélesebb rétegeket igyekszik megszólítani. 2019 októberében 

bemutattuk első osztálytermi előadásunkat, a 7-12. évfolyamosoknak szóló Atya, fiú… című előadást, 

mely a szülő-gyermek konfliktus megértésének lehetőségét egy újszerű fókuszon keresztül kísérli meg. 

A bemutatót követően összesen hat alkalommal játszottuk három település - Budapest, Vác és Kosd, - 

iskoláiban. Kiskamasz bérletünkbe beválasztottuk a Gózon Gyula Kamaraszínház Kövek című színházi 

nevelési előadását, mely egy igaz történeten alapuló krimi kamaszokrók kamaszoknak. Az előadásokat 

követő foglalkozások során egy drámapedagógus segített a gyerekeknek abban, hogy megtalálják az 

előadás által felvetett kérdésekre saját válaszaikat. 

 

 

 

Színházi nevelés EMT-TE-19-0403 

 

Támogatási program elnevezése: Színházi nevelés a Váci Dunakanyar 

Színházban 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  3.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.710 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.710 eHUF 
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 -tárgyévben folyósított összeg:  3.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.710 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.710 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A kapott támogatásból a 2019/2020-as évad színházi nevelési programjának egy részét finanszíroztuk. 

 

 

 

Színházpedagógiai módszertani ismeretek megosztására 108104/00540 

 

Támogatási program elnevezése: A színházpedagógiai módszertani 

ismeretek megosztása a váci 

dunakanyar színház színész- és alkotó 

munkatársainak 

 

Támogató megnevezése: NKA SZÍNHÁZMŰVÉSZET 

KOLLÉGIUMA 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  202 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  202 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  202 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  202 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 202 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 202 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2019 októberében szakembereknek szóló 2 napos színházi nevelési szakmai továbbképzést tartott 

Gyevi-Bíró Eszter „A színházpedagógiai módszertani ismeretek megosztása a Váci Dunakanyar 

Színház színész- és alkotó munkatársainak” címmel. 

 

 

 

Adáshiba akadálymentesítése 108137/00042 
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Támogatási program elnevezése: Az Adáshiba című előadás 

akadálymentesítése 

 

Támogató megnevezése: NKA SZÍNHÁZMŰVÉSZET 

KOLLÉGIUMA 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  150 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  150 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  150 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  0 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 150 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 150 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Fontos feladatunknak érezzük, hogy a kihívással élőknek egyenlő esélyű hozzáférést biztosítsunk a 

színházi előadásokhoz. Törekszünk arra minden évben, hogy akadálymentesített előadás befogadása 

mellett, saját előadásainkat is akadálymentesítsük siket és nagyothalló, valamint látássérült 

közönségünk számára. Ennek érdekében több éve együttműködünk a színházi világban is ismert és 

elismert szervezettel, a 90 decibel Projekttel. A 2018/2019 évadban Szakonyi Károly: Adáshiba 

előadásunkat akadálymentesítettük, melyet jeleléssel és audionarrációval kísérve tekinthettek meg 

nézőink 2019. jan. 11-én. 

 

 

 

Canterbury mesék c. darab bemutatása 108117/04716 

 

Támogatási program elnevezése: Horváth Péter-Mihály Tamás: 

Canterbury mesék című darab 

bemutatása 

 

Támogató megnevezése: NKA SZÍNHÁZMŰVÉSZET 

KOLLÉGIUMA 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  1.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.000 eHUF 
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 -tárgyévben folyósított összeg:  0 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2019 áprilisában a Váci Dunakanyar színház fennállásának hatodik évfordulóját egy új bemutatóval, 

Horváth Péter-Mihály Tamás: Canterbury mesék című musicaljével ünnepeltük. a Gózon Gyula 

Kamaraszínházzal közösen állította színpadra április 7-én. A XIV. században tevékenykedő angol 

íróóriás, Geoffrey Chaucer középkori meséi ma is érvényesek. Az emberi gyarlóság, a szerelem és 

halál, hűség és árulás, bűn és megbocsátás, csábítás és megcsalás mind felbukkantak ebben a pikáns, 

hétköznapinak semmiképp sem mondható előadásban. Horváth Péter író-rendező a történetet egy XXI. 

századi, világvége hangulatot árasztó romkocsmába helyezte. Itt gyűlnek össze a fiatalok, - Bede-

Fazekas Anna, Borbiczki Ferenc, Hajdu Tibor, Kékesi Gábor, Molnár Gyöngyi, Varga Dóra, Ténai 

Petra e.h., Törő Gergely e.h., - akik egy slammer verseny keretében adják elő produkcióikat. Öt 

rövidke, ámde annál őszintébb történetet láthatnak a nézők, melyek mind komoly erkölcsi kérdéseket 

vetnek fel. A fülbemászó dalokról a zeneszerző Mihály Tamás, az Omega együttes legendás 

basszgitárosa gondoskodott, a zenei betéteket öttagú zenekar keltette életre. A premier előadás, - melyre 

2019.04.07-én került sor, - hatalmas tapsviharral ért véget. 

 

 

 

Magyar Népmese Színház előadásának befogadása 2018.  3416-06-0149/18 

 

Támogatási program elnevezése: A Magyar Népmese Színház előadásai 

befogadásának támogatása 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  1.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  0 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
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A Világszép nádszálkisasszony című előadás Óvodás bérletünk keretében 2019. január 14-15 és 16-án 

10 órás kezdettel, a Hetvenkedő János és Többsincs királyfi című előadások pedig Kisiskolás 

bérletünkben 2019 januárjában 22-23-24-én, valamint március 19-20-21-én 14 órás kezdettel kerültek 

bemutatásra. A pályázat elnyerése folytán Óvodás és Kisiskolás bérletünket is olcsóbb áron tudtuk 

értékesíteni, ezáltal többeknek tettük lehetővé a színházi előadáshoz jutást. Ennek is köszönhető, hogy 

az óvodás és kisiskolás bérletünkre jelentkezők is háromszoros teltházat eredményeztek.  

 

 

 

Szatmárnémeti Északi Színház vendégjátéka 3416-01-0137/18 

 

Támogatási program elnevezése: A Szatmárnémeti Északi Színház 

vendégjátékának támogatása a Váci 

Dunakanyar Színházban 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  1.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  0 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatásnak köszönhetően lehetőségünk nyílt arra, hogy a Váci Dunakanyar Színház vendégül lássa 

a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának előadását, melyre egy kiemelt időpontban 

került sor, 2019. június 30-án Székely Csaba: Semmit se bánok című előadás nyitotta meg a Váci 

Dunakanyar Színház színpadán a hetedik VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozót. Az egyszerre 

elgondolkodtató, humoros és drámai előadás nagy sikert aratott a váci közönség körében. 

 

 

 

18. Kaleidoszkóp Nemzetközi Versfesztivál KKETTKK2019/P04/109/5/015 

 

Támogatási program elnevezése: A 18. Kaleidoszkóp Nemzetközi 

VersFesztivál megvalósítása 

 

Támogató megnevezése: KKETTKK  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  
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 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  5.590 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  5.590 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  5.590 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  5.590 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 5.590 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 5.590 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A 18. Kaleidoszkóp VersFesztivál verseny – és fesztiválprogramjának összeállításakor arra 

törekedtünk, hogy mind az alkotók, mind a közönség figyelmét az első világháborús eseményeket 

kísérő, dokumentáló, a nagy világégésre emlékező magyar költészet felé fordítsuk. Minden 

kategóriában az 1914-1918 közötti történésekhez kapcsolódó, vagy a kort megelőző és összefüggést 

mutató versek, színházi előadások, versfilmek előadóinak, készítőinek jelentkezését vártuk és fogadtuk. 

Az előadásokat a szakmai zsűri külön is értékelte és díjazta. A versenyprogramokon túl meghívott 

fesztiválprodukciók, dokumentumfilmek, író-olvasótalálkozók, irodalomtörténeti előadások is 

erősítették a Versfesztivál emlékező jellegét. A zsűri által beválogatott produkciók a Fővárosi 

Művelődési Házban kerültek bemutatásra 2019 februárjában.  

 

 

 

Kaleidoszkóp Versfesztivál 2019. 108113/00622 

 

Támogatási program elnevezése: A 19. Kaleidoszkóp Versfesztivál 

megvalósítása 

 

Támogató megnevezése: NKA SZÍNHÁZMŰVÉSZET 

KOLLÉGIUMA 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  1.500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.500 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  1.500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.500 eHUF 

 Felhalmozási:  
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 Összesen: 1.500 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Nagy sikerrel zajlott le a 19. Kaleidoszkóp VersFesztivál 2019. október 16. és 20. között, melynek idén 

is a Váci Dunakanyar Színház adott otthont. Fókuszában a halálának centenáriumába lépett Ady Endre 

és a 30 éve elhunyt Weöres Sándor, valamint a rendszerváltás apropóján a kortárs költészet állt. Teltház 

előtt mentek a versszínházi előadások, a versfilmes vetítés, gyönyörű pillanatokat hoztak a verszenei 

koncertek és a versmondás. A kísérletező, beavató és részvételi színházi, illetve dokumentumszínházi 

előadások mellett mozgásszínház, dráma, meseelőadások és performanszok is várták a nagyérdeműt a 

Váci Dunakanyar Színházban, a Rubra Art Lounge-ban és a színház környékén. A nyári Bujtor István 

Filmfesztivál döntős alkotásait tekinthették meg a látogatók a Versfilmes Sarokban. A fesztivál 

előadásai idén egytől-egyig ingyenesek voltak, s láthatóan hatalmas érdeklődés övezte a fesztivál 

minden szegmensét. A VersFesztiválon 22 hivatásos színművész, 59 nem hivatásos versmondó vett 

részt, 12 versszínházi előadást, 4 koncertet, 12 versfilmet tekinthettek meg az érdeklődők. A fesztivál 

házigazdája Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház igazgatója Lutter Imre 

fesztiváligazgatóval közösen celebrálta az előadásokat, és adták át a szakmai zsűri döntése alapján a 

2019. évi Kaleidoszkóp-díjakat.   

 

 

 

30 éve szabadon KKETTKK-AJ-P0004 

Támogatási program elnevezése: „30 éve szabadon” - A rendszerváltás 

30. évfordulójához kapcsolódó 

szakmai programsorozat 

megvalósítása a Váci Dunakanyar 

Színház szervezésében 

 

Támogató megnevezése: KKETTKK  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  30.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  30.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  30.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  30.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 10.336 eHUF 

 Dologi: 19.664 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 30.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó 2019-ben a rendszerváltás 30 éves évfordulójáról való 

megemlékezéssel telt. A „30 éve szabadon” elnevezésű programsorozat keretében színházi előadást, 

workshopot, utcaszínházi előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket és konferenciát szerveztünk. 
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Advent a Hargitán című előadás létrehozása EMT-TE-19-0401 

 

Támogatási program elnevezése: Advent a Hargitán című előadás 

létrehozása a Váci Dunakanyar 

Színházban 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  5.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  5.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  5.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  5.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.490 eHUF 

 Felhalmozási: 3.510 eHUF 

 Összesen: 5.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2019. november 30-án mutattuk be Sütő András: Advent a Hargitán című művét a nyíregyházi Móricz 

Zsigmond Színházzal, és a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházzal koprodukcióban. Nézőink tanúi 

lehettek két fiatal halhatatlan szerelmének Székelyföld különös, misztikummal, néphagyományokkal 

teleszőtt világában. A támogatást az előadás létrehozásának költségeire fordítottuk. 

 

 

 

Alternatív színházi produkciók befogadása EMT-TE-19-0399 

 

Támogatási program elnevezése: Alternatív színházi produkciók 

befogadása a Váci Dunakanyar 

Színházban 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  7.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  6.326 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  6.326 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  7.000 eHUF 
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Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 6.326 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 6.326 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Váci Dunakanyar Színház, mint kiemelt státuszú kőszínház fontos feladatának tartja, hogy állandó 

játszóhellyel nem rendelkező társulatok, alternatív produkciók előadásait befogadja, nézőközönségének 

ezt a színházi világot is megmutassa. Az intézményünk vidéki léte miatt szeretnénk csökkenteni az 

alternatív színházi világ főváros-centrikusságát is. Ezért hívtuk meg az NKA, az SZFE, a Dunaújvárosi 

Bartók Kamaraszínház és a Szentendrei Teátrum közös produkcióját, a Liliom című előadást 2019. 

december 20-án 19 órakor, valamint a Gardrób Művészeti Csoport A nyúl és a róka előadását 2019. 

december 22-én. A pályázat keretében valósult meg továbbá A nyúl és a róka: újabb három móka című 

előadás 2020. január 19-én. 

 

 

 

Az Esküvőtől válóperig című előadás létrehozása EMT-TE-19-0361 

 

Támogatási program elnevezése: Az Esküvőtől válóperig című előadás 

létrehozása a Váci Dunakanyar 

Színházban 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  6.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  6.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  6.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  6.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:   

 Dologi: 4.651 eHUF 

 Felhalmozási: 1.349 eHUF 

 Összesen: 6.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Szeptember 21-én Georges Feydeau: Esküvőtől válóperig című szédületes ritmusú, pikáns humorú 

bohózatával nyitottuk 2019/2020-as évadunkat. Gérard és Clarisse fordulatokban gazdag és küzdelmes 

házaséletétéről kaphattak képet nézőink Bakos-Kiss Gábor rendezésében, Erdélyi Timea és Karalyos 

Gábor főszereplésével. 
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Érzékeny színház - akadálymentesítési program EMT-TE-19-0356 

 

Támogatási program elnevezése: Érzékeny színház - 

akadálymentesítési program a Váci 

Dunakanyar Színházban 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  4.500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  778 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  778 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  4.500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 778 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 778 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Váci Dunakanyar Színház fontos feladatának érezi, hogy minden nézőnek egyenlő esélyű hozzáférést 

biztosítson színházi előadásokhoz. A 90 decibel Project segítségével az elmúlt években több saját 

előadásunkat is akadálymentesítettük. 2019/2020-as évadunkban Esküvőtől válóperig című új 

bemutatónkat jelelt és narrált formában tűztük műsorra, valamint befogadtuk az AdynemAdyde című 

produkciót. A támogatást az akadálymentesítés díjára, valamint előadás vásárlásra fordítottuk. 

A program 2020-ban tovább folytatódik, az Esküvőtől válóperig mellet az Advent a Hargitán, az Alice 

csodaországban és a Tanulmány a nőkről produkcióinkat is megismerhetik látás – és hallássérült 

nézőink. 

 

 

 

Függönyt fel! Drámapedagógiai készségfejlesztés Nyugat-Nógrádban EFOP-3.3.2-16-2016-00380 

 

Támogatási program elnevezése: Függönyt fel! Drámapedagógiai 

készségfejlesztés Nyugat-Nógrádban 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  24.405 eHUF 
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 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  9.105 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  9.105 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  6.401 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 4.816 eHUF 

 Dologi: 4.289 eHUF  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 9.105 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2018/2019 évadunktól kezdve színházunk egy nagyszabású Európai Uniós projektben is részt vesz 

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért címmel. A projekt keretében tevékenyen részt 

vállalunk egész Nógrád megye színházi és drámapedagógiai jellegű programokkal történő ellátásában. 

A projekt első két félévében a drégelypalánki, borsosberényi, tereskei, pataki általános iskolák 

tanulóinak tartottunk összesen 54 kihelyezett drámapedagógiai foglalkozást.  

 

 

 

Hungarikumok népszerűsítése a 2019-es V4 fesztiválon HF/283/2019 

 

Támogatási program elnevezése: Hungarikumok népszerûsítése a 2019. 

évi VéNégy Fesztivál és Színházi 

Találkozón 

 

Támogató megnevezése: Agrárminisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  1.200 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.200 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.200 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  1.200 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.200 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.200 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó során kiemelt szerepet szántunk a Hungarikumok és helyi 

értékek népszerűsítésének mind a külföldi, mind a magyar látogatók körében. Már a rendezvény előtt 

elindított országos marketingkampányunkban, social media felületeinken számos megjelenési felületet 

biztosítottunk a Hungarikumokhoz kötődő arculati elemeknek és programjainknak. A Nemzeti 
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Művelődési Intézet Hungarikum Játszóházában a fiatalok játékos formában ismerkedhettek meg a 

hungarikumok világával, voltak hatalmas játék kockák, óriás puzzle, és hungarikum totó is, melyek 

által nem csak sok ismerteket szerezhettek, de egyúttal próbára is tehették tudásukat. A Duna-parton 

több helyen is tájékoztató táblával hívtuk fel a fesztiválózók figyelmét, hogy italpultjainkban pálinkát, 

fröccsöt, unicumot, valamint kiváló magyar borokat és pezsgőket fogyaszthatnak. A Gasztro udvarban a 

V4 országok jellegzetes ételei között a magyar konyha kitűnő fogásait is megtalálhatták. A Közösségi 

reggeli elnevezésű program keretében minden reggel lehetőséget biztosítottunk a kempingezők 

számára, hogy kipróbálják a kiváló magyar élelmiszereket, a PICK és HERZ téliszalámikat, a csabai és 

gyulai kolbászokat, a debreceni páros kolbászt, libamájpástétomot, akácmézet, és  a kiváló minőségű 

paprikából készült Piros Arany és Erős Pista ételízesítőket A fesztivál Facebook oldalán Hungarikum 

nyereményjátékot hirdetünk meg. A kulturális örökségnek számító és épített környezeti értékként 

nyilvántartott helyszínek közül többet is szerepeltettünk a geocaching jellegű kincskereső 

nyereményjátékunkban. Látogatóinkat arra bíztattunk, hogy ittartózkodásuk ideje alatt tegyenek egy 

sétát a városban, és ismerjék meg a Váci Települési Értéktárban szereplő látványosságokat.  A 

támogatást az említett programok megvalósítására fordítottuk. 

 

 

 

Kistelepülési kávéházi programok EMT-TE-19-0362 

 

Támogatási program elnevezése: Kistelepülési kávéházi programok a 

Váci Dunakanyar Színház 

szervezésében 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  5.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  5.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  5.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  5.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 5.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 5.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A pályázati program keretében olyan kistelepülésekre látogattunk el, ahol a lakosság számára kevés 

lehetőség van a színházi vagy pódiumszínházi előadások látogatására. A Váci Dunakanyar Színház a 

Magyar Versmondók Egyesületének közreműködésével a kistelepülési kávézókba, éttermekbe 

szervezett irodalmi és pódiumi programokat, melyek között előadóestek, szavalóestek, versmondó 

versenyek, költészeti találkozók is helyet kaptak. Összesen 10 programot valósítottunk meg 2019. 

október 16-20. között Alap, Nagykozár, Balatonszemes, Balatonszentgyörgy, Balatonszárszó, Vászoly, 

Komoró, Balatonkenese, Cserkút kistelepüléseken. 
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Los angelesi vendégjáték 10030/2019 

 

Támogatási program elnevezése: Los angelesi vendégjáték támogatása  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  1.500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.500 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  1.500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.500 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.500 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2019 áprilisában a kaposvári Csiky Gergely Színház és a Váci Dunakanyar Színház koprodukciójában 

létrejött kulturális műsorát utaztattuk az Amerikai Egyesült Államok nyugati partjára, Los Angelesbe, 

az ott élő magyar közösségnek. A támogatást a művészek tiszteletdíjára fordítottuk. 

 

 

 

Mozgásművészeti megújulás program EMT-TE-19-0360 

 

Támogatási program elnevezése: Mozgásművészeti megújulás program 

a Váci Dunakanyar Színházban 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  6.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  6.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  6.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  6.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  
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 Dologi: 6.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 6.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A programban célul tűztük ki, hogy a felnőtt színházkedvelő közönség számára Vácott másképp nem 

elérhető művészeti formát elérhetővé tegyük, másfelől a diákoknak autentikus forrásból mutassuk meg, 

mit jelent, mit és hogyan fejez ki a tánc, a mozgásszínház. A megvalósítás során ezen cél mentén 

szerveztük a programokat. 

A támogatást összesen 4 előadás megvásárlására fordítottuk, melyből a 2019-es évben kettő 

megvalósult, kettő pedig 2020 márciusában kerül bemutatásra. 

Varidance: Verslábak, Simorág TánCirkusz: Manómese, Bozsik Yvette Társulat: Miss Julie, Bozsik 

Yvette Társulat: Bogarak 

 

 

 

Pápalátogatás erdélyi vendégjáték 23954/2019 

 

Támogatási program elnevezése: Pápalátogatáshoz kapcsolódó 

produkciók erdélyi utaztatása 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  8.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  8.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  8.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  8.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 8.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 8.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Őszentsége Ferenc pápa erdélyi látogatásának alkalmából a csíksomlyói pünkösdi egyházi 

programokhoz kapcsolódóan 2019 júniusában két színházi előadást a Kristóf, az óriás című interaktív 

mesejátékot, valamint Tóth-Máthé Miklós kortárs magyar szerző színművét, A zsoltáros és a zsoldost 

mutattuk be. Az előadások 4-4 alkalommal szerepeltek egyházi rendezvények műsorában Nagykároly, 

Tasnád, Szováta, Parajd, Székelyudvarhely, Mezőterem településeken. A támogatást a produkciók 

utaztatására fordítottuk. 

 

 

 

Színházi eszközfejlesztési program EMT-TE-19-0398 
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Támogatási program elnevezése: Színházi eszközfejlesztési program a 

Váci Dunakanyar Színházban 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  5.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  5.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  5.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  5.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi:  

 Felhalmozási: 5.000 eHUF 

 Összesen: 5.000 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatásból vetítővásznat, nagyteljesítményű projektort és annak tartozékait vásároltuk meg, 

melyek segítségével a 2019 őszén létrehozott saját produkcióinkat még látványosabbá tudtuk tenni, a 

befogadott előadások pedig eredeti minőségükben mutatkozhattak be színpadunkon. 

 

 

 

Ványa bácsi külföldi fesztiválokon 108103/01150 

 

Támogatási program elnevezése: AVáci Dunakanyar színház Ványa 

bácsi c. előadásának bemutatása 

nemzetközi színházi fesztiválokon 

 

Támogató megnevezése: NKA SZÍNHÁZMŰVÉSZET 

KOLLÉGIUMA 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  600 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  600 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  600 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  600 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  
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 Dologi: 600 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 600 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A fehéroroszországi Bresztben 24. alkalommal rendezték meg a Belaya Vezha Nemzetközi Színházi 

Fesztivált 2019. szeptember 7 és 15. között. Magyarországot a Váci Dunakanyar Színház és a Bartók 

Kamaraszínház közös Csehov: Ványa bácsi előadása képviselte. Az előadást a közönség nagyon 

lelkesen fogadta, a szakmai zsűri pedig a legjobb előadásnak járó díjjal jutalmazta.  Hatalmas elismerés 

ez a díj mindkét intézmény, a Váci Dunakanyar Színház és a Bartók Kamaraszínház számára. 

Előadásunk részt vett az ukrajnai Lembergben, a Voskresinnia Színház által 30.-adik alkalommal 

megrendezett Arany Oroszlán Nemzetközi Színházi Fesztiválon. Színházunk harmadszor térhetett 

vissza erre a rangos seregszemlére, melyen már maga a részvétel is hatalmas elismerést jelent. Az 

előadás itt is hatalmas sikert aratott. 

 

 

 

Ványa bácsi külföldi fesztiválokon EMT-TE-19-KM-0003 

 

Támogatási program elnevezése: Csehov: Ványa bácsi című előadás 

bemutatása külföldi művészeti 

fesztiválokon 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  5.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  2.090 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  2.090 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  5.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 2.090 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen:  2.090 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Ványa bácsi előadásunkat 2019 őszén két külföldi fesztiválra utaztattuk. Előadásunk elnyerte a 24. 

breszti Belaya Vezha Nemzetközi Színházi Fesztivál fődíját, valamint szerepelt a 30. lembergi 

Aranyoroszlán Fesztivál programjában. 

 

 

 

SZJA 1% felajánlások bevétele 
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Támogatási program elnevezése: SZJA 1% felajánlások bevétele  

Támogató megnevezése: NAV  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  42 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  42 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  42 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  42 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 42 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 42 eHUF 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A kapott támogatást az előadóművészeti költségeink egy részének finanszírozására használtuk fel. 

 

 

 

 

Vác, 2020. március 18. 

 

 

a vállalkozás vezetője 

(képviselője) 


