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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 
alapító okirat 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 2018. 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 

42 690 8 168 50 858 110 849 34 021 144 870 

2 
Aktivált saját 
teljesítmények értéke 

   10 860 0 10 860 

3 Egyéb bevételek 150 191  150 191 160 828 0 160 828 
 ebből:        

  

- tagdíj, 
alapítótól 
kapott befizetés 

 
 

   
 

  - támogatások 149 582  149 582 160 503 0 160 503 

4 
Pénzügyi műveletek 
bevételei 

23  23 36 0 36 

A 
ÖSSZES BEVÉTEL 
(1+2+3+4) 192 904 8 168 201 072 282 573 34 021 316 594 

 ebből: 

- közhasznú 
tevékenység 
bevételei 

192 904  192 904 282 573 0 282 573 

5 
Anyagjellegű 
ráfordításai 

141 198 50 141 248 231 697 87 231 784 

6 
Személyi jellegű 
ráfordítások 

44 667  44 667 62 124 0 62 124 

 ebből: 

- vezető 
tiszségviselők 
juttatásai 

5 100  5 100 6 000 0 6 000 

7 Értékcsökkenési leírás 8 208  8 208 13 274 0 13 274 
8 Egyéb ráfordítások  5 737  5 737 5 444 0 5 444 

9 
Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 

276  276 431 0 431 

B 
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 
(5+6+7+8+9) 

200 086 50 200 136 312 970 87 313 057 

 ebből: 

- közhasznú 
tevékenység 
ráfordításai 

200 086  200 086 312 970 0 312 970 
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C 
ADÓZÁS ELŐTTI 
EREDMÉNY (A-B) 

-7 182 8 118 936 -30 397 33 934 3 537 

10 
ADÓFIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉG 

 7 7 0 40 40 

D 
TÁRGYÉVI 
EREDMÉNY (C-12) 

-7 182 8 111 929 -30 397 33 894 3 497 

 
 
 
 
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 
 
A 2018-as évben is a folyamatos fejlődés jellemezte a Váci Dunakanyar Színház működését, összesen 
543 előadást, ebből 31 tájelőadást tartottunk. Fizető nézőszámunk 38.579 fő volt. A bérlet- és jegyár-
bevételünk nettó 106.300 eFt lett. 
 
 
 
 
3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
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Megnevezés Előző év 

(eFt) 

Tárgyév 

(eFt) 

Állami támogatás  9 540 

Önkormányzati támogatás 35 000 40 000 

Pályázatokon nyert támogatások 90 554 87 623 

TAO terhére kapott támogatások 16 528 23 170 

Egyéb támogatások 7 500 170 

Összesen: 149 582 160 503 
 
 
 
 
4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 
 

Tisztség Előző év 
(eFt) 

Tárgyév 
(eFt) 

Ügyvezető 5.100 6.000 

Összesen: 5.100 6.000 
 
 
 
 
5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 
 

Alapadatok Előző év 

(eFt) 

Tárgyév 

(eFt) 

B. Éves összes bevétel 201 072 316 594 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. 
alapján átutalt összeg 0 170 

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)] 201 072 316 424 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 200 136 313 057 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 44 667 62 124 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 200 086 312 969 

K. Adózott eredmény 929 3 497 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 0 0 
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Alapadatok Előző év 

(eFt) 

Tárgyév 

(eFt) 

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 
 
 

Támogatási program elnevezése: Önkormányzattól kapott 2018 évi 
támogatás 

 

Támogató megnevezése: Vác Város Önkormányzata  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés   

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2018 év  

Támogatás összege (1000HUF)  40.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  40.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  40.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  40.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg 
részletezése jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 17.149 eHUF 

 Dologi: 22.851 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 
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 Összesen: 40.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Váci Dunakanyar Színház 2018 áprilisában ünnepelte megnyitásának 5. évfordulóját. Elmondhatjuk, 
hogy teltházas előadások sora, neves művészek és társulatok, színes választék, nyitottság, személyesség 
jellemzi az intézmény működését. A kezdetektől arra törekszünk, hogy széleskörű tevékenységünkkel 
formáljuk a város és a környék lakosainak kulturális szokásait. Hosszú távú célunk az volt, hogy saját 
társulattal rendelkező kőszínházzá váljunk. Erőfeszítéseink nem bizonyultak hiábavalónak. A Váci 
Dunakanyar Színház széleskörű értékteremtő és értékeket képviselő tevékenységének elismeréseként 
2019 januárjában megkapta a kiemelt státuszú előadó-művészeti szervezet minősítést, mellyel 
lehetősége nyílik saját társulat alakítására. A cím elnyerése az elmúlt évek kitartó munkájának 
eredménye, melyhez a 2018. évi tevékenységünk is nagyban hozzájárult. 
Műsorunk összeállításakor 2018-ban is arra törekedtünk, hogy a befogadott előadások mellett saját 
előadásaink számának növelésével a repertoár játszás követelte befogadói attitűd kialakulását segítsük 
elő. Továbbra is műsoron tartottuk Tóth-Máthé Miklós: A zsoltáros és a zsoldost, Michael Frayn: Még 
egyszer hátulról, Yasmina Reza: Művészet, Olt Tamás: Megadom magam, valamint Hegedős László: 
Rongylabda című előadásainkat. A tárgyévben összesen 4 új bemutatót tartottunk: Szakonyi Károly: 
Adáshiba, Peter Handke: Az óra, amikor semmit nem tudtunk egymásról, Molnár Ferenc: Az ördög, 
valamint A. P. Csehov: Ványa bácsi című művét állítottuk színpadra. 
Növeltük bérleteink számát, valamint tematikusan, és életkor szerint is szegmentáltuk: Óvodás, 
Kisiskolás, Kiskamasz, Diák, Premier, Víg Vác, Nyugdíjas és Családi Bérletet is meghirdettünk. Az 
óvodás és kisiskolás bérletünkre jelentkezők háromszoros, kiskamasz bérletünkre kétszeres teltházat 
eredményeztek. Felnőtteknek szóló bérleteink szintén nagyon jól teljesítettek, a bérleteseken felül 
egyéni jegyvásárlókkal az előadások mind teltházzal futottak. 
Számos különleges kulturális programot is meghirdettünk, hiszen ezek teszik igazi közösségi hellyé 
intézményünket. A színház életében fontos eseményekhez, főként új bemutatóinkhoz kötötten időszaki 
kiállításokat adtunk át a színház előterében kialakított galériában. A társadalmi felelősségvállalás 
jegyében Olt Tamás: Megadom magam című előadásunkat akadálymentesített változatban is műsorra 
tűztük. A színház kiemelt figyelmet fordít a fiatalok nevelésére. 2018-ban harmadszor tartottuk meg 
színházi nevelési programunkat, melyben négy középiskolából összesen 110 fő vett részt. A téma ez 
alkalommal Arany János balladái köré szerveződött. Színházunk harmadik éve ad otthont a 
Kaleidoszkóp VersFesztiválnak, melynek keretében 2018-ban 138 egyéni előadó, társulat, zenekar és 
filmes alkotó vonult fel. Nyári fesztiválunk beharangozásaként “VéNégy Nap” címmel egész napos 
programot rendeztünk a város Főterén.  
A támogatást a Váci Dunakanyar Színház 2018. évi szakmai programjának megvalósítására (műsorok 
vásárlása, tiszteletdíj, jelmez, díszletköltség, szállásköltség, reklám- és propagandaköltség, 
nyomdaköltség, szerzői jogdíj, szállítási költség, dokumentálás költsége) fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A Váci Dunakanyar Színház 
2017/2018-as évad szakmai 
programjainak megvalósítása 

 

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)  15.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  15.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  15.000 eHUF 
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 -tárgyévben folyósított összeg:  15.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 0 eHUF 

 Dologi: 15.000 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 15.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A kapott támogatásból a színház 2017/18-as évada szakmai programjának 2018-as évre eső részét 
fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A Váci Dunakanyar Színház 
Nonprofit Kft. Emtv. szerinti 2018. 
évi működési 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)  14.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  14.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  14.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  14.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 9.000 eHUF 

 Dologi: 5.000 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 14.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatást a színház üzemszerű, stabil működéséhez 
szükséges dolgozók alkalmazására, bér és járulékfizetésre fordítottuk. 
 
 
 

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  
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 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  325.080 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  325.080 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  325.080 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  325.080 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 10.860 eHUF 

 Dologi: 10.319 eHUF 

 Felhalmozási: 303.901 eHUF 

 Összesen: 325.080 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. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A Váci Dunakanyar Színház 
épületének felújításával 

kapcsolatos feladatok megvalósítása - 
tervezés 

 

Támogató megnevezése: NMI Művelődési Intézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

 

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 



9

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 0 eHUF 

 Dologi: 0 eHUF 

 Felhalmozási: 20.000 eHUF 

 Összesen: 20.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A kapott támogatást a felújítási munkálatok terveinek elkészíttetésére fordítottuk.  
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A beregszászi színház 
vendégjátékának 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)  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: 0 eHUF 

 Dologi: 800 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 800 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Váci Dunakanyar Színház több évre visszamenő jó kapcsolatot ápol a Kárpátaljai Megyei Magyar 
Drámai Színházzal, több alkalommal jártunk Beregszászon, társulatuk szintén visszajáró vendégnek 
számít színházunkban. A kapott támogatást a beregszászi színház Csehov: Egyfelvonásos komédiák 
előadásának befogadására fordítottuk.  
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Az Adáshiba, a Megadom magam és 
Az utolsó hősszerelmes című 
előadások akadálymentesítése 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  
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Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  400 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  400 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  400 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: 0 eHUF 

 Dologi: 400 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 400 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
2017/18-as évadunkban továbbra is repertoáron tartottuk Olt Tamás: Megadom magam című 
előadásunkat, melyet a korábbi akadálymentesítési projektek sikerére való tekintettel jelelt és 
narrációval kísért változatban ismét műsorra tűztünk. A kapott támogatás az előadás akadálymentesített 
formában való megtartásának költségeit (jeltolmács, audionarrátor díja, tolmácskészülékek bérlése) 
fedezte. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Magyar Népmese Színház 
előadásának befogadása 

 

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)  400 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  400 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  400 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: 0 eHUF 

 Dologi: 400 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 400 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Magyar Népmese Színház A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című előadása a Váci 
Dunakanyar Színház Gyermekbérlete keretében 2018 áprilisában 5 alkalommal került bemutatásra. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatásból a produkció befogadása költségeinek egy 
részét finanszíroztuk. 
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Támogatási program elnevezése: A Váci Dunakanyar Színház és a 
Zanotta-Art Egyesület Hegedős 
László: Rongylabda című 
előadásának utaztatása 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  

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:  0 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 0 eHUF 

 Dologi: 600 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 600 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Hegedős László: Rongylabda előadásunkat 2018 februárjában bemutattuk a fővárosi Nemzeti 
Színházban. A Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás a színészek tiszteletdíját és a produkció 
szállításának költségét fedezte. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Szakonyi Károly: Adáshiba című 
előadás megvalósítása 

 

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)  6.500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  6.500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  6.500 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  6.500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Személyi:  0 eHUF 
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jogcímenként: (1.000 HUF) 

 Dologi: 6.500 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 6.500 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
2018 áprilisában Szakonyi Károly: Adáshiba című darabjának premierjével ünnepeltük a színház 5. 
születésnapját. A darabválasztással és a megvalósítás fiatalos, modern stílusával célunk volt, hogy 
megszólítsuk a fiatalokat, igényt ébresszünk bennük a szabadidő tartalmas eltöltésre. Az előadás 
fiatalabb és idősebb nézőink körében egyaránt nagy sikert aratott. A Kultúráért Felelős Minisztertől 
kapott támogatásból a produkció létrehozásának költségeit finanszíroztuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A Fény és homály című színházi 
nevelési program 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  400 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  400 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  400 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: 0 eHUF 

 Dologi: 400 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 400 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Kezdettől fogva sarokpontja volt szakmai elképzeléseinknek a fiatalok megszólítása. Színházi nevelési 
programunkban, - melyet 2018 tavaszán harmadik alkalommal hirdettünk meg, - 20 alkalommal négy 
középiskola 110 diákja vett részt. A foglalkozások Arany János balladái köré szerveződtek az Arany 
évfordulóhoz köthetően. A Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást a balladák dramaturgiájának 
elkészíttetésére, valamint a foglalkozásokat tartó drámatanárok tiszteletdíjára fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Függönyt fel! Drámapedagógiai 
készségfejlesztés Nyugat-Nógrádban 
EFOP-3.3.2-16-2016-00380 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

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

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  24.405 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  800 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  800 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  12.080 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 368 eHUF 

 Dologi: 432 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 800 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Függöny fel! elnevezésű projekt keretében a Váci Dunakanyar Színház Nógrád megyei térségben 
óvodás és általános iskolás hátrányos helyzetű és életkorukhoz képest alulteljesítő diákjai számára 
színházi és drámapedagógiai programokat tart.  Célja, hogy a rendszeres színházlátogatások, a komplex 
drámapedagógiai nevelés, a drámatáborok eredményeképpen jelentősen elősegítse az olyan 
alapkompetenciák javulását, amelyeket az iskolarendszerű oktatás nem vagy nem megfelelőképpen tud 
kezelni. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatásból a hosszú távú projekt kezdeti 
szakasza, - igényfelmérés, szakmai terv készítése, a foglalkozások előkészítése, - került megvalósításra.  
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Arany János - emlékévhez kapcsolódó 
programok megvalósítása 

 

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)  6.807 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  6.807 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  6.807 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  6.807 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 0 eHUF 

 Dologi: 6.807 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 6.807 eHUF 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Az Arany-év rendkívüli gazdagságot felvonultató programjaihoz csatlakozva 2018 elején 
professzionális és amatőr/független filmes alkotók, alkotócsoportok számára versfilmfesztivált, és 
hozzá konferenciát hirdettünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatásból a fő – és 
kísérőprogramok megvalósításának költségeit finanszíroztuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A 18. Kaleidoszkóp Nemzetközi 
Versfesztivál Megvalósítása 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  2.200 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  2.200 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  2.200 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  2.200 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 0 eHUF 

 Dologi: 2.200 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 2.200 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Magyar Versmondók Egyesülete és a Váci Dunakanyar Színház által szervezett Kaleidoszkóp 
nemzetközi VersFesztivál három éve a Váci Dunakanyar Színházban lelt új otthonára. Közép-Európa 
legnagyobb pódiumművészeti seregszemléjének fókuszában a vers, és a vers más művészeti ágakkal 
való ötvözése áll. A rendezvényen 2018. november 22 és 25. között 138 egyéni előadó, társulat, 
zenekar és filmes alkotó vonult fel, a versenyprogramban színházi előadásokat, koncerteket, filmeket és 
versmondást nézhetett, hallgathatott a közönség. A programokat a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 
támogatásból valósítottuk meg. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: 2018. évi VéNégy Fesztivál és 
Színházi Találkozó megrendezése 

 

Támogató megnevezése: Kultúráért Felelős Miniszter  

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)  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: 0 eHUF 

 Dologi: 5.000 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 5.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Váci Dunakanyar Színház szervezésében 2018-ban immár hatodik 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. Legfőbb célja 
a visegrádi együttműködés kulturális jellegének erősítése.  Magyarország 2018. június 30-án adta át a 
Visegrádi Csoport (V4) elnökségét, melynek méltó ünneplése a 2018-as VéNégy Fesztivál és Színházi 
Találkozó egészét áthatotta. A nemzetközi érdeklődésre is számot tartó rendezvényünk június 29-én a 
Fővárosi Nagycirkusz ünnepi díszelőadásával vette kezdetét. A korábbi évekhez hasonlóan július 5 és 
8. között a visegrádi országok négy neves teátruma, - prágai Svandovo Színház, a Łódź-i székhelyű 
CHOREA Színház és a Varsói Színházi Akadémia és a pozsonyi Colorato Színház, - mutatkozott be 
egy-egy előadással a fesztivál területén felállított hatalmas cirkuszi sátorban. A fesztivál ideje alatt a 
négy ország színészei egy nemzetközi workshopon vettek részt, ahol Jaroslav Fedoryshyn ukrán 
rendező irányításával Peter Handke: Az óra, amikor semmit nem tudtunk egymásról című műve alapján 
alkották meg a fesztivál színházi programjának zárásaként bemutatott előadást. Rendezvényünk zenei 
kínálatában a hazai fesztiválok kedvelt előadói mellett V4 országokból érkező, feltörekvő zenekarokkal 
is megismerkedhetett a közönség a Hangfoglaló Színpadon a Hangfoglaló Programmal való 
együttműködésnek köszönhetően. A koncertek között minden este az ukrán Lviv Academic 
Voskresinnia Színház társulata ejtette ámulatba a közönséget látványos műsorával. A Nyárfák alatt 
elnevezésű helyszínen a kortárs táncé volt a főszerep, de a fesztivál területén a klímaváltozásra 
figyelmeztető, látványos képzőművészeti installációk is helyet kaptak. A fesztivál közönsége a négy 
ország gasztronómiájával is megismerkedhetett a Gasztro udvarban. Mindezek igazi összművészeti 
fesztivállá formálták a rendezvényt. A fesztivál 2018-ban rekordszámú 10 ezer fős látogatottságot ért el. 
A kapott támogatás az ismertetett rendezvény megrendezése során felmerült költségek egy részét 
fedezte.  
 
 
 

Támogatási program elnevezése: VéNégy Fesztivál és Színházi 
Találkozó 2018 című rendezvény 
megvalósítása 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  1.000 eHUF 
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 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  1.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 0 eHUF 

 Dologi: 1.000 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 1.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatást a fentebb bemutatott rendezvény kapcsán a zenekarok tiszteletdíjának és a 
reklámköltségek egy részének finanszírozására fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: 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)  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: 0 eHUF 

 Dologi: 5.000 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 5.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatást a fentebb bemutatott rendezvény kapcsán a zenekarok tiszteletdíjára és reklámköltségekre 
fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: V4 Festival and Theater Meeting 
2018 

 

Támogató megnevezése: International Visegrad Fund  
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Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés   

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  18.015 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  18.015 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  18.015 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  18.015 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  0 eHUF 

 Dologi: 18.015 eHUF 

 Felhalmozási:  0 eHUF 

 Összesen: 18.015 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Az International Visegrad Foundtól kapott pályázati támogatásból a 2018-ben immár hatodik 
alkalommal megrendezésre került VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozóhoz kapcsolódóan felmerült 
költségeket egy részét fedeztük, úgy mint külföldi produkciók vásárlása, étkeztetés, szállás, technikai 
szolgáltatás. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Klímaváltozás a VéNégy Fesztivál és 
Színházi Találkozón 

 

Támogató megnevezése: Áder János Köztársasági Elnök  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  2.500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  2.500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  2.500 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  2.500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 900 eHUF 

 Dologi: 1.600 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 2.500 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
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A Váci Dunakanyar Színház számára fontos, hogy társadalmi kérdésekre hívja fel a figyelmet, a 
közönséget együtt gondolkodásra, aktivitásra ösztönözze. Pályázati felhívást tettünk közzé, művészeti 
iskolák, egyetemek hallgatóit, fiatal alkotócsoportokat, képzőművészeket kerestünk meg, hogy 
munkáikat a VéNégy Fesztivál és Színházi találkozó területén kiállítva a látogatók figyelmét felhívjuk a 
klímaváltozás problémájára. Az installációk mellett megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtést a 
fesztivál területén. Folytattuk továbbá a 2017-es évben sikeresen működött „Tekerj le a VéNégyre!” 
kommunikációnkat. A Budapest Hősök teréről a fesztiválra induló, vezetett biciklitúránkon 
résztvevőknek kedvezményes fesztiválbérlettel, ingyenes strandbelépővel és egy hűsítő itallal 
kedveskedtünk. Folytattuk a közösségi közlekedés igénybevételére való felhívásunkat is. 
Népszerűsítettük a Budapest és Vác közötti kiváló vonatközlekedést, Vácról Budapestre pedig 
hajnalban induló több települést érintő buszjáratot szervezünk. Ezen alternatívákkal szintén csökkenteni 
kívántuk a fesztivál károsanyag kibocsátását.  A támogatást a projekt megvalósítására fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Hungarikumok népszerűsítése a 2018. 
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)  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: 0 eHUF 

 Dologi: 600 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 600 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatást a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozón hungarikumokat népszerűsítő standjának 
létrehozására fordítottuk, ahol hazai és külföldi vendégeink hungarikumokat kóstolhattak meg. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: VéNégy Fesztivál és Színházi 
Találkozó 2018. évi megrendezésének 
kommunikációja 

 

Támogató megnevezése: Külgazdasági és Külügyminisztérium  

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

 önkormányzati költségvetés  
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 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: 0 eHUF 

 Dologi: 6.000 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 6.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A VéNégy Fesztivál 2017-ben teljesen új arculatot kapott, amit a fiatalosság jellemez. Ezek az arculati 
elemek határozták meg a 2018-as kommunikációt is. A kampányidőszakban a kommunikáció 
folyamatos volt, de természetesen az ún. sales point-ok kiemelt figyelmet kaptak. Az egyes programok 
külön kreatív anyaggal rendelkeztek, s összehangoltan jelentek meg mind az online, mind a nyomtatott, 
outdoor hirdetésekkel együtt, egyik eszköz a másikat erősítve. Fő célcsoportunk a 18 – 45 éves 
korosztály volt, így használt marketing eszközeink közül az egyik legfontosabb elem az online média. 
Három pillérre helyeztük online kommunikációnkat: Social Media, Google display, valamint Youtube 
hirdetések. Napi rendszerességgel jelentek meg posztok, nyereményjátékok, online bejelentkezések a 
rendezvény Facebook oldalán, mely már 500 ezer aktív követővel rendelkezik. Instagram oldalon 
hirdetések formájában népszerűsítettük az egyes programokat. Emellett idén újdonság, hogy 
vloggereket, influencereket is bevontunk a kampányba. A Google-en futtatott display kampányok az 
egyetemek és egyéb fesztiválok közönségét célozta meg. A megjelenések helye jellemzően a prémium 
szegmenst jelentette. Youtube kampányunk keretében a fesztivál saját Youtube csatornájáról futtattunk 
gerilla videókat. Az online kommunikáció mellett a hagyományos hirdetési eszközöket is használtuk. 
Outdoor hirdetéseink Vác és a környező településeken (Zebegény, Verőce, Sződliget, Váchartyán, 
Nagymaros, Kosd, Penc, Rád, Szob): óriásplakát, citylight, különböző méretű plakátok és 
hengerhirdetések, valamint útjelző táblák formájában jelentek meg. Nyomtatott anyagaink, mint a 
szórólapok, műsorfüzetek, térképpel kombinált részletes programleírás Váctól Szobig mindenütt 
megtalálhatóak voltak, sőt Budapest egyes kerületeit is lefedtük. Havonta egyszer 1/1 hirdetés jelent 
meg a Dunakanyar régióban, a Duna-Part programajánlóban, Szuperinfóban és Pepita magazinban. A 
programokat emellett népszerűsítettük a RECORDER magazinban, Irány a Dunakanyar című 
kiadványban, Csajok magazinban, Veresi Piactér című havi lapban. Külföldi közönség elérésére 1/1 
hirdetést jelentettünk meg a FUNZINE magazinban, ami egy későbbi PR cikkel is kiegészült, valamint 
heti rendszerességgel jelent meg PR cikk a Váci Naplóban is. Folytattuk a tavaly megkezdett 
együttműködésünket a Dunakanyar Rádióval, mind reklámhirdetésekkel, mind PR interjúkkal, valamint 
a helyi tévével, az ESTV-vel is szorosan együttműködve. A helyi, helyközi sajtó mellett az országos 
médiákat is használtuk, így a tavalyi évekhez hasonlóan hirdettünk a Music FM-en, a Petőfi rádión és 
folytattuk a közös munkát az MTVA-val, így számos műsorban PR interjúkkal, kulturális ajánlóval is 
találkozhattak a nézők, de a TV2 Mokka című műsorában is téma volt a VéNégy Fesztivál. Interjú és 
ajánló is elhangzott a Kossuth rádióban, a Civil rádióban, Class FM és a Jazzy rádióban is. A fesztivál 
ideje alatt helyszíni tudósítással jelentkezett minden nap az M5, így napi beszámolókkal is 
találkozhattak a televíziónézők. 
A Külgazdasági és Külügyminisztériumtól kapott támogatásból a 2018. évi VéNégy Fesztivál és 
Színházi Találkozó fentebb ismertetett kommunikációját finanszíroztuk. 
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Támogatási program elnevezése: A Váci Dunakanyar Színház 
Rongylabda című előadásának 
vendégjátéka az Arany Oroszlán 
Fesztiválon 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  500 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 0 eHUF 

 Dologi: 500 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 500 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
2018. október 4-7. között Lembergben vendégszerepelt a Váci Dunakanyar Színház a Voskresinnia 
Academic Theatre által szervezett Arany Oroszlán Fesztiválon Hegedős László: Rongylabda c. 
előadásával, melyet a fesztivál igazgatója Yaroslav Fedoryshyn rendezett. A fesztivált 1992-ben 
alapította Yaroslav Fedoryshyn, melyet azóta is minden évben megszerveznek. Nagy megtiszteltetés 
volt színházunknak, hogy második alkalommal vehetett részt ezen a nagymúltú fesztiválon. Az előadás 
elsősorban ukrán nézők tekintették meg, akik érezhetően párhuzamot vontak a magyarországi ’56-os 
események és a jelenlegi ukrajnai helyzet között, így az előadás végén valódi ünnepi pillanatokat 
élhettek át a Váci Dunakanyar Színház művészei a meghajláskor, hiszen a nézők között többen 
könnyekre fakadva tapsolták meg az előadást. A támogatásból a produkció utaztatási költségeinek egy 
részére fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A Váci Dunakanyar Színház Hegedős 
László: Rongylabda című előadás 
bemutatásának támogatása a 

Lembergi Aranyoroszlán Fesztiválon 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

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)  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: 0 eHUF 

 Dologi: 600 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 600 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatásból a produkció utaztatási költségeinek egy 
részére fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: 2018.évi TAO támogatás  

Támogató megnevezése: HEINEKEN HUNGÁRIA 
SÖRGYÁRAK Zrt. 

Lavina Szerviz Kft. 

MICHELIN Hungária Abroncsgyártó 
Kft. 

Microsound Kft. 

START HIBO 78 Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Szelence Képviseleti Kft. 

CNC RAPID Ipari és Kereskedelmi Kft. 

 

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  23.170 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  23.170 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  23.170 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  23.170 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 0 eHUF 

 Dologi: 23.170 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 23.170 eHUF 
 




