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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 V4 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 2017. évi eredménykimutatását alap- és 
vállalkozási tevékenység szerinti bontásban: 
 

Előző év Tárgyév Sor-
szám 

A tétel megnevezése 
Alaptev. Váll.tev. Összesen Alaptev. Váll.tev. Összesen 

1 
Értékesítés nettó 
árbevétele 

40 558 9 121 49 679 42 690 8 168 50 858 

2 
Aktivált saját 
teljesítmények értéke 

      

3 Egyéb bevételek 91 383  91 383 150 191  150 191 
 ebből:        

  

- tagdíj, 
alapítótól 
kapott befizetés 

 
 

   
 

  - támogatások 90 559  90 559 149 582  149 582 

4 
Pénzügyi műveletek 
bevételei 

129  129 23  23 

A 
ÖSSZES BEVÉTEL 
(1+2+3+4) 132 070 9 121 141 191 192 904 8 168 201 072 

 ebből: 

- közhasznú 
tevékenység 
bevételei 

132 070  132 070 192 904  192 904 

5 
Anyagjellegű 
ráfordításai 

90 718 50 90 768 141 198 50 141 248 

6 
Személyi jellegű 
ráfordítások 

42 501  42 501 44 667  44 667 

 ebből: 

- vezető 
tiszségviselők 
juttatásai 

4 650  4 650 5 100  5 100 

7 Értékcsökkenési leírás 6 398  6 398 8 208  8 208 
8 Egyéb ráfordítások  1 285  1 285 5 737 5 737 1 285 

9 
Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 

28  28 276  276 

B 
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 
(5+6+7+8+9) 

140 930 50 140 980 200 086 50 200 136 

 ebből: 

- közhasznú 
tevékenység 
ráfordításai 

140 930  140 930 200 086  200 086 
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C 
ADÓZÁS ELŐTTI 
EREDMÉNY (A-B) -8 860 9 071 211 -7 182 8 118 936 

10 
ADÓFIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉG  8 8  7 7 

D 
TÁRGYÉVI 
EREDMÉNY (C-12) 

-8 860 9 063 203 -7 182 8 111 929 

 
 
 
 
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 V4 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 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 2017-os évben is a folyamatos fejlődés jellemezte a Váci Dunakanyar Színház működését, összesen 
120 előadást, ebből 23 tájelőadást tartottunk. Fizető nézőszámunk 28.936 fő volt. A bérlet- és jegyár-
bevételünk nettó 39.466 eFt lett. 
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3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
 

Megnevezés Előző év 

(eFt) 

Tárgyév 

(eFt) 

Állami támogatás   

Önkormányzati támogatás 25 000 35 000 

Pályázatokon nyert támogatások 47 850 90 554 

TAO terhére kapott támogatások 16 791 16 528 

Egyéb támogatások 918 7 500 

Összesen: 90 559 149 582 
 
 
 
 
4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 
 

Tisztség Előző év 
(eFt) 

Tárgyév 
(eFt) 

Ügyvezető 4.650 5.100 

Összesen: 4.650 5.100 
 
 
 
 
5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 
 

Alapadatok Előző év 

(eFt) 

Tárgyév 

(eFt) 

B. Éves összes bevétel 141 191 201 072 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. 
alapján átutalt összeg 119 0 

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)] 141 072 201 072 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 140 980 200 136 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 42 501 44 667 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 140 930 200 086 
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Alapadatok Előző év 

(eFt) 

Tárgyév 

(eFt) 

K. Adózott eredmény 203 929 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
 
 
 
 
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 2017 évi 
támogatás 

 

Támogató megnevezése: Vác Város Önkormányzata  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés   

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2017 év  

Támogatás összege (1000HUF)  35.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  35.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  35.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  35.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 
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Tárgyévben felhasznált összeg 
részletezése jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 4.794 eHUF 

 Dologi: 30.206 eHUF 

 Felhalmozási: 0 eHUF 

 Összesen: 35.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Vác Város Önkormányzatától kapott 2017. évi pénzügyi támogatásból az éves működési költségek egy 
részét fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Emtv. szerinti támogatás 2017. évre 
3417-04-0118/17 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  

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: 14.000 eHUF 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 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 színház 2017. évi szakmai 
programjának megvalósítására 
(108117/04397) 

 

Támogató megnevezése: NKA  

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)  16.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  16.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  16.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  14.400 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 16.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 16.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 
2017 évi működésünket a korábbi évek tapasztalatai és a színház célkitűzései határozták meg. Célunk 
továbbra is az volt, hogy a térség közönsége a budapesti és vidéki teátrumok legújabb, elsőrangú 
produkcióit láthassa, anélkül, hogy ezért messzire kelljen utaznia.  Az előadások befogadásánál fő 
szempont a minőségi szűrés volt, sokszínű, izgalmas produkciókat kínáltunk közönségünknek. 
Szélesíteni kívántuk közönségünk látókörét, ugyanakkor nem feledkeztünk meg a színház egyik 
alapvető funkciójáról, az igényes szórakoztatásról sem. 
2017-ben továbbra is repertoáron maradt a nagyon sikeres utat bejáró, Megadom magam című 
előadásunk.  Júliusig két új saját bemutatót hoztunk létre. A színház fennállásának negyedik 
évfordulóját áprilisban Hegedős László, kortárs szerző Rongylabda című művének bemutatásával 
ünnepeltük. Az előadás a Váci Dunakanyar Színház és a Zanotta Art Egyesület koprodukciójaként jött 
létre Yaroslav Fedoryshyn rendezésében. Az évad végén a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó 
nemzetközi workshopján Andrzej Sadowski lengyel rendező irányításával született következő 
bemutatónk Csehov: Sirály című művének részleteit felhasználva. Harmadikként, 2017. októberében a 
Magyar Drámák Színházával koprodukcióban Tóth-Máthé Miklós kortárs magyar szerző Szenczi 
Molnár Albertet, a protestáns polgári irodalom jeles költőjét középpontba helyező egyfelvonásos 
színművét, A zsoltáros és a zsoldost állítottuk színpadra. Ezt követte Michael Frayn: Még egyszer 

hátulról című fergeteges vígjátéka a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházzal együttműködésben, majd a 
magyar származású Yasmina Reza Művészet című darabjának bemutatásával arattunk sikert 2017. 
december 16-án. 
Az évről évre nagy sikerrel szereplő Víg Vác Bérletünk mellett elindítottuk Nyugdíjas Bérletünket is. 
Óvodás és általános iskola alsó tagozatosainak készült Gyerekbérletünkön közel 1200, az általános 
iskola felső tagozatosainak összeállított Kiskamasz Bérletünkön pedig közel 540 fő vett részt. 
A saját és befogadott előadások mellett különleges programoknak is otthont adott intézményünk. 
Október 7-én kiállítást nyitottunk az erdélyi színházi élet múltjáról és jelenéről Betekintés erdélyi 
színházakba címmel. December 16-i premierünkhöz kötődően kiállítást hoztunk létre Köő Adrien 
fotográfus táncművészekről készített természetfeletti látványt nyújtó kompozícióiból Levitáció címmel. 
Színházunk második éve ad otthont a Kaleidoszkóp VersFesztiválnak, melyre most 2017. november 23. 
és 26. között került sor.  A sorban 17. versfesztiválon 172 egyéni előadó, társulat, zenekar és filmes 
alkotó vonult fel, hozzávetőleg 1500 nézőt vonzva. 
A színház kiemelt figyelmet fordít a fiatalok nevelésére. Az elmúlt két évadban megvalósított színházi 
nevelési programok mellett prevenciós rendezvényt szerveztünk a Függetlenek a Pozitív 
Szenvedélyekért Közhasznú Egyesülettel együttműködésben, melynek keretében a káros szenvedélyek 
megelőzését, felvilágosítás és a tudatos életmód propagálása kapta a fő szerepet. 
A támogatást a Váci Dunakanyar Színház 2017. évi szakmai programjának megvalósítására (műsorok 
vásárlása, tiszteletdíj, jelmez, díszletköltség, szállásköltség, reklám- és propagandaköltség, 
nyomdaköltség, szerzői jogdíj, szállítási költség, dokumentálás költsége) fordítottuk. 
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Támogatási program elnevezése: VéNégy Fesztivál és Színházi 
Találkozó 2017. évi megrendezésére 

 

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:  

 Dologi: 14.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 14.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 
2017-ben a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó ötödik alkalommal került megrendezésre, folytatva 
az előző években megalapozott határokon átívelő színházi együttműködést. Az eddigi sikerek után 
2017-ben is egy hasonlóan színvonalas és produktív fesztivál megszervezése volt az elsődleges cél. A 
rendezvény idén szintet lépett, kibővült helyszínen, kibővült programkínálattal jelentkezett 
a legnagyobb fesztiválok felhozatalával vetekedve, azok dömpingje nélkül. Új arculatával, kedvező 
áraival, hangulatos helyszíneivel a fesztiválkínálat egyik legkedvezőbb ajánlata kívánt lenni.  
A rendezvényen a visegrádi országok négy neves teátruma, a lengyel Jan Kochanowski Színház, a cseh 
Zlín Színház, a szlovák Kontra Színház, valamint a magyar Veszprémi Petőfi Színház előadásait 
tekinthette meg a közönség, továbbá ahogy az elmúlt két évben már hagyományteremtő módon úgy 
most is partnerként jelen volt az ukrajnai Lviv Academic Voskresinnia Színház egy újabb 
különlegességgel, A kobzos álmai című nagyszabású utcaszínházi produkciójával. Közel kéthetes 
nemzetközi workshopon is részt vett a társulatok néhány tagja, melynek eredményeként született 
előadás bemutatójára a fesztivál zárásaként került sor. A nézők a külföldi színházi fellépők mellett 
közkedvelt hazai előadók koncertjein szórakozhattak, valamint számos napközbeni programon vehettek 
részt. A támogatást a zenekarok tiszteletdíjára fordítottuk. 
 
 

Támogatási program elnevezése: VéNégy Fesztivál megrendezése / 
Kulturális Fesztiválok Ideiglenes 
Kollégiuma 777107/01174 

 

Támogató megnevezése: NKA  

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)  10.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  10.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  10.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  9.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 10.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 10.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatást a fentebb bemutatott rendezvény kapcsán a zenekarok tiszteletdíjára és reklámköltségekre 
fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: VéNégy Fesztivál és Színházi 
Találkozó 

 

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)  7.734 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  7.734 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  7.734 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  7.734 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 7.734 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 7.734 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Az International Visegrad Fundtól kapott pályázati támogatásból a 2017-ben immár ötödik alkalommal 
megrendezésre került VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozóhoz kapcsolódóan felmerült költségeket 
fedeztük, úgy mint külföldi produkciók vásárlása, étkeztetés, szállás, technikai szolgáltatás. 
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Támogatási program elnevezése: VéNégy Fesztivál és Színházi 
Találkozó 2017. kommunikációja 
KKM/15045/2017/Adm 

 

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)  4.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  4.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  4.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  4.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 4.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 4.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A fesztivál 2017-ben a szakmai- és a nézőközönség számára is még szélesebb programkínálattal s egy 
teljesen megújult arculattal jelentkezett, amelynek karakterjegyei a fiatalosság, lendület, fogékonyság és 
a nyüzsgő Duna-parti életérzés. Ezek az arculati elemek jelentek meg és kísérték végig a VéNégy 
Fesztivál kommunikációját, mellyel célunk az volt, hogy a V4 vonzóvá váljon a fiatalok körében is. 
2017-től indult el a fesztivál saját Facebook oldala, mely a különböző nyereményjátékoknak és vonzó 
tartalmának köszönhetően hamar magas látogatottságot ért el, fókuszcsoport jellemzően a 20-40 év 
közöttieket jelentette. A Google-en futtatott display kampányok az egyetemek és egyéb fesztiválok 
közönségét célozta meg. A megjelenések helye jellemzően a prémium szegmenst jelentette, így a 
hirdetések többek között az index.hu, origo.hu, 24.hu, nlcafe.hu, hvg.hu, nemzetisport.hu, 
hazipatika.com, blikk.hu, ripost.hu, szeretlekmagyarorszag.hu, cosmopolitan.hu és számos más értékes 
webes felületen voltak láthatóak. A Display kampányok demográfiailag a 18-44 éves korosztályt érték 
el jellemzően. Youtube kampányunk keretében a fesztivál saját Youtube csatornájáról futtattuk a 
fellépők gerilla videóit, a 18-45 éves korosztályt céloztuk itt meg.  Nyomtatott anyagaink, szórólapok, 
műsorfüzetek, plakátok Vácon és a környező településeken egyaránt megtalálhatóak voltak, sőt 
Budapest egyes kerületeit is lefedtük. Együttműködtünk a Music FM és Dunakanyar FM rádiókkal, 
ahol nyereményjátékokkal és reklám szpot megjelenésekkel népszerűsítettük a fesztivált. Emellett 1/1 
hirdetés jelent meg a Dunakanyar régióban, a Duna-Part programajánlóban, Szuperinfóban és Pepita 
magazinban, valamint heti ajánlók jelentek meg a Váci Naplóban, összesen öt alkalommal. A fesztivál 
népszerűsítése érdekében interjút készítettek a szervezőkkel és fellépőkkel a HírTV-ben, a Petőfi TV, 
Én vagyok itt! című műsorában, az M5 Hétvégi belépő című műsorában, valamint a Kossuth rádióban. 
A rendezvény ideje alatt az M5 KulTúra című műsora kiköltözött a fesztiválra és napi 5 alkalommal 
élőben jelentkezett, a Petőfi TV Én vagyok itt! című műsora pedig összefoglalót készített a 4 nap 
történéseiből. 
A támogatást a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó kibővült programkínálatának és új arculatának 
széles körű kommunikációjára fordítottuk. 
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Támogatási program elnevezése: V4 Fesztivál és Színház Találkozó-
2017 miniszteri keret 449107/00379 

 

Támogató megnevezése: NKA  

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 kapott pályázati támogatást a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó fejlődését jelző kibővülő 
programkínálat, a rendezvényt kísérő szakmai projektek, a V4 országokból érkező zenekarok 
tiszteletdíjának finanszírozására fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A V4 Fesztivál és Színházi Találkozó 
2017. évi megrendezésére 
206107/13034 

 

Támogató megnevezése: NKA-KULTFESZT  

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:  1.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.000 eHUF 
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 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Az elnyert támogatásból a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozóhoz kapcsolódóan felmerült 
költségek egy részét fedeztük, úgy mint külföldi produkciók vásárlása, étkeztetés, szállás, technikai 
szolgáltatás. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Hungarikumok népszerűsítése a V4-
en HF/468/2017 

 

Támogató megnevezése: Földművelésügyi Minisztérium  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  1.770 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.770 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.770 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: 1.770 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.770 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Váci Dunakanyar Színház saját fesztiválja, a 2013 óta évente megrendezésre kerülő, Országos 
Városmarketing Gyémánt-díjas VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó 2017. július 5 és 9. között 
ötödik alkalommal került megrendezésre, mely a V4 magyar elnöklés nyitórendezvényeinek is részét 
képezte. A V4 Fesztivál és Színházi Találkozó 2017-ben a szakmai- és a nézőközönség számára is még 
szélesebb programkínálattal jelentkezett. A fesztivál területén kialakított helyszínen helyet kapott egy 
Hungarikum sátor is, ahol kiemelt szerep jutott a hungarikumok népszerűsítésének, hiszen fontosnak 
gondoljuk, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy minél ismertebbek legyenek a helyi lakosság, az 
idelátogató hazai és külföldi turisták valamint a fellépők körében. Turisztikai szempontból is különösen 
jelentős a gasztronómiai értéktárban szereplő, főleg helyi- tájegységi hungarikumok népszerűsítése, úgy 
gondoljuk, hogy erre kiváló lehetőséget teremtett fesztiválunk, hiszen olyan célcsoportokat is elértünk, 
amelyeket általában nehezebb megszólítani, ilyenek jellemzően a fiatalok. Kommunikációs 
tevékenységünk során is a fő célcsoportunk a 18 – 45 éves korosztály volt, így marketing eszközeinket 
is ennek megfelelően az online csatornára összpontosítottuk. Kiemelten számukra kívántuk izgalmassá 
tenni a magyarság csúcsteljesítményeit, hiszen nagy hangsúlyt helyezünk az értékteremtő és 
értékmegőrző gondolkodás meggyökerezésének elősegítésére, melynek részét képezi a hungarikumok 
megismertetése is. A V4 Fesztivál és Színházi Találkozó Duna-parti területén kiállított Hungarikum 
stand minden nap nyitástól zárásig várta az érdeklődőket. 
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Támogatási program elnevezése: V4 Hungarikum stand  

Támogató megnevezése: Földművelésügyi Minisztérium  

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:  

 Dologi: 500 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 500 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatást a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó hungarikumokat népszerűsítő standjának 
létrehozására fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A színház szakmai programjának 
megvalósítására a 2016/17-es évadban 

 

Támogató megnevezése: NKA  

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:  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 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 
2016/17-es évadunkat szeptember 17-én egy saját bemutatóval, - egy Neil Simon komédiával, Az utolsó 
hősszerelmessel – nyitottuk, mely után a Színházak Éjszakája programsorozathoz kapcsolódva 
lehetőség biztosítottunk a nézőknek az alkotókkal való találkozásra, a kulisszák mögé való betekintésre. 
Az évad hátralévő részében további két új saját bemutatót hoztunk létre. A színház fennállásának 
negyedik évfordulóját 2017 áprilisában Hegedős László, kortárs szerző Rongylabda című művének 
bemutatásával ünnepeltük. Az előadás a Váci Dunakanyar Színház és a Zanotta Art Egyesület 
koprodukciójaként jött létre, mely az 1956-os forradalom áldozatainak állít emléket, és az akkori 
eseményeket egy család emlékein keresztül mutatja be.  Az előadást az ukrán Yaroslav Fedoryshyn 
rendezte, díszletről, jelmezekről és látványról felesége, Alla Fedoryshyna gondoskodott.  Az évad 
végén a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó nemzetközi workshopján Andrzej Sadowski lengyel 
rendező irányításával született következő bemutatónk az újjászületés témájában, Csehov: Sirály című 
művének részleteit felhasználva. 
A támogatást a Váci Dunakanyar Színház 2016/17 évad szakmai programjának megvalósítására 
(műsorok vásárlása, tiszteletdíj, jelmez, díszletköltség, szállásköltség, reklám- és propagandaköltség, 
nyomdaköltség, szerzői jogdíj, szállítási költség, dokumentálás költsége) fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: TAO támogatás  

Támogató megnevezése: GE Hungary Kft.  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés   

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  16.527 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  16.527 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  16.527 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  16.527 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 16.527 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 16.527 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A GE Hungary Kft.-től kapott 2017. évi támogatásból az éves előadóművészeti tevékenységhez 
kapcsolódó költségek egy részét fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Született október 23-án... 
KKETTKK-56P-01-0136 

 

Támogató megnevezése: Közép- és Kelet-európai Történelem és  
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Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  2.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  2.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  2.000 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: 2.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 2.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Váci Dunakanyar Színház a Váci járás általános iskola 8. osztályosainak illetve a középiskolák 9-10. 
osztályos évfolyamai számára egy olyan ingyenes ismeretterjesztő kiadványt hozott létre, amely a „Z 
generáció” médiafogyasztási szokásait alapul véve mutat be 1956-os történeteket, színházi sorsokat, 
helytörténeti érdekességeket, a kultúra és művészet diktatúrához való viszonyát, mai fiatalok és 
művészek 1956-os gondolatait oly módon, hogy az élvezhető, olvasmányos, látszólag könnyed, de 
mégis tanulságos.  
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Thália szolgálói az I. világháborúban 
KKETTKK2017/P04/79/5/787 

 

Támogató megnevezése: Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány  
/ Első világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottság 

 

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: 112 eHUF 



16 

 Dologi: 1.388 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.500 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 
2017. május 26-án a színház előterében a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány támogatásával Thália szolgálói az I. világháborúban címmel nyitottuk meg 
tárlatunkat, mely az I. világháborús hadszínterekhez köthető színházi tevékenységet kívánta bemutatni. 
Első része, - melynek anyagát Lencsó László muzeológus állította össze, - a különböző hadiszíntereken 
fellépő frontszínház történetét idézte meg korabeli sajtómegjelenések és néhány a turnékon készült fotó 
segítségével. A kiállítás második része a magyar hadifogolyszínházakat mutatta be az Országos 
Színháztörténeti Múzeum és Intézet munkatársai, Sipőcz Marianna és Csiszár Mirella 
színháztörténészek által összeállított kiállítási anyag segítségével. Az egymást kiegészítő kiállítási 
egységekkel az első világháborúban fontos szerepet vállaló, bátor színművészekre, Thália akkori 
szolgálóira emlékeztünk, tisztelegve és fejet hajtva működésük, helytállásuk előtt.  
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A beregszászi színház vendégjátékára 
3416-01-0140/16 

 

Támogató megnevezése: EMMI  

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:  0 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 Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül című előadásának befogadására fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Tóth -Máthé Miklós: A zsoltáros és 
zsoldos című darabjának 
bemutatására 108117/04473 
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Támogató megnevezése: NKA  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  1.100 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.100 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.100 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  1.100 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.100 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.100 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Váci Dunakanyar Színház a Magyar Drámák Színházával koprodukcióban mutatta be Tóth-Máthé 
Miklós kortárs magyar szerző Szenczi Molnár Albertet, a protestáns polgári irodalom jeles költőjét 
középpontba helyező egyfelvonásos színművét, A zsoltáros és a zsoldost Kis Domonkos Márk 
rendezésében. A bemutatóra október 31-én került sor a nagytétényi református templomban. A 
reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó előadás az értő, érzékeny lelkes közönség körében nagy 
sikert aratott. 
A Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásból az előadás bemutatása költségeinek egy részét 
fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Az Yvonne, burgundi hercegnő című 
előadás vendégjátékára a breszti 
Belaya Vezha Nemzetközi Színházi 
Fesztiválon 108103/00959  

 

Támogató megnevezése: NKA  

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 
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 600 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 600 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 
A Váci Dunakanyar Színház Yvonne, burgundi hercegnő című előadása számos sikeres külföldi 
vendégszereplés után újabb meghívást kapott, ezúttal a fehéroroszországi Breszt városában 22. 
alkalommal megrendezett Belaya Vezha Nemzetközi Színházi Fesztiválra, melyen magyar nyelvű 
előadás az elmúlt évek során eddig csak egy alkalommal szerepelt. A Fehér Torony Nemzetközi 
Színházi Fesztiválon való részvétel újabb fontos lehetőséget jelentett intézményünk életében. Nagy 
megtiszteltetés volt, hogy mi képviselhettük hazánkat ezen a nagy múltú, számos nemzetet felvonultató 
nemzetközi színházi fesztiválon. A színház 2017. szeptember 15-én eleget tett a meghívásnak. Az 
előadást a fehérorosz fesztivál nézőközönsége nagy lelkesedéssel, álló tapssal fogadta, a szakmai zsűri 
pedig a legjobb színésznek járó díjat a Herceget alakító Havasi Péternek ítélte oda. A támogatást a 
produkció utaztatásának költségeire fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A breszti Belaya Vezha Színházi 
Fesztiválon az Yvonne burundi 
hercegnő vendégjátékának 
támogatása 3416-03-0137/17 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erõforrások 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:  400 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 400 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 400 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Váci Dunakanyar Színház Yvonne, burgundi hercegnő című előadása részt vett a fehéroroszországi 
Breszt városában 22. alkalommal megrendezett Belaya Vezha Nemzetközi Színházi Fesztiválon. A 
támogatásból az előadás vendégjátéka költségeinek egy részét fedeztük. 
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Támogatási program elnevezése: Benned a Létra! színházi nevelés 
programjának megvalósítására 
108104/00351 

 

Támogató megnevezése: NKA  

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:  

 Dologi: 400 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 400 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Színházunk megalakulásától kezdve kiemelt figyelmet fordít a fiatal generáció megszólítására.  2016 
tavaszán, hagyományteremtő szándékkal, elindult a városban és térségben hiánypótló projektnek 
számító színházi nevelési programunk. A projekt sikerét igazolja, hogy a 2017 évi színházi nevelési 
programunkban már három váci középiskola három osztálya vett részt. Fehérvári Fruzsina 
pszichológus, Kis Domonkos Márk színművész és Smál-Szilaj Gábor színész állította össze a 
foglalkozások anyagát, és tartotta az órákat. Célunk az volt, hogy közös gondolkodásra ösztönözzük a 
diákokat, megismertessük velük a művészet, azon belül is a színészet világának egy-egy témáját, 
közelebb hozzuk hozzájuk a színházat, színházértővé tegyük őket, de egyúttal olyan ismereteket 
szerettünk volna nyújtani, melyek fejlesztik készségeiket, önismeretüket, mindennapi életükre nézve is 
profitálhatnak belőle. Az első alkalom témája az érzelemkifejezés és művészet kapcsolata volt. A 
második foglalkozást az önmegvalósítás, önismeret, egyediség témája köré szerveztük. A harmadik 
alkalommal a társadalmi felelősségvállalás témájával foglalkoztunk az osztályok tantermeiben. Május 
15-én egy élménynappal zártuk a programot, melyen a diákok és pedagógusok közösen vehettek részt. 
Meghívtunk egy cyberbullying-gal, tehát online térben történő zaklatással kapcsolatos interaktív 
előadást, az I’m online-t. A diákok az előadás megtekintése után rövid feldolgozást segítő beszélgetésen 
vettek részt a Karaván Művészeti Egyesület közreműködésével. 
A támogatást a közreműködők tiszteletdíjára fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Fiatal felnőtt tehetségek társ-i 
felelősségvállalását elősegítő 
programok támogatása NTP-FTH-
16-0064 

 

Támogató megnevezése: EMMI  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 
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 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 támogatást a már hagyománnyá vált színházi nevelési programunk keretében a fiatal felnőtt 
tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő drámafoglalkozások tartására, valamint élménynap 
megszervezésére fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A Fabók Mancsi Bábszínháza 
előadása befogadásának támogatása 
3416-07-0191/16 

 

Támogató megnevezése: EMMI  

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:  

 Dologi: 400 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 400 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
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Az elnyert támogatást Fabók Mancsi Bábszínháza A székely menyecske meg az ördög című előadásának 
befogadására fordítottuk, melyet a Váci Dunakanyar Színház óvodás bérletében öt alkalommal 
mutattunk be. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Akadálymentesített előadások 
megvalósítására 108183/00048 

 

Támogató megnevezése: NKA  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  300 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  300 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  300 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: 300 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 300 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Váci Dunakanyar Színház egyik kiemelt célja, hogy a kihívással élőket, hátrányos helyzetűeket is 
megszólítsa, elérhetővé téve számukra a színházi előadásokhoz való hozzáférést. Együttműködésbe 
kezdtünk a színházi világban is ismert és elismert szervezettel a 90 decibel Projekttel, melynek 
keretében Megadom magam és Az utolsó hősszerelmes című előadásainkat tettük akadálymentessé 
narrációval és jelnyelvi tolmácsolással, látás - és hallássérült nézők számára.  
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Akadálymentesített előadások 
létrehozásának támogatása a 90 
decibel Projekt együttműködésével 
3416-08-0153/16 

 

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)  150 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  150 eHUF 
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 -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 
A pályázati támogatás összegét Megadom magam és Az utolsó hősszerelmes című előadásaink 
akadálymentesítésére fordítottuk.  
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Kapott támogatás  

Támogató megnevezése: MVM Magyar Villamos Művek Zrt.  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés   

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  4.500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  4.500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  4.500 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: 4.500 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 4.500 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A kapott támogatást az ötödik VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó megrendezésére fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Kapott támogatás - Prevenciós 
programokhoz 

 

Támogató megnevezése: Alapítvány a Közjóért  

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)  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 színház kiemelt figyelmet fordít a fiatalok nevelésére. Az elmúlt két évadban megvalósított színházi 
nevelési programok mellett prevenciós rendezvényt szerveztünk, melynek keretében a káros 
szenvedélyek megelőzését, felvilágosítás és a tudatos életmód propagálása kapta a fő szerepet. A 
rendezvényt úgy építettük fel, hogy a fent említett témákat Olt Tamás: Megadom magam című 
előadásunkat követő moderált beszélgetés során járták körül a fiatalok Illényi Éva, a Függetlenek a 
Pozitív Szenvedélyekért Közhasznú Egyesület elnöke vezetésével. Ezután a diákok az előadás 
szereplőivel, a rendezővel és a rendezőasszisztenssel beszélgethettek kötetlen formában. Az előadás 
alkotói szívesen osztották meg a témával kapcsolatos gondolataikat, hangsúlyozva, hogy a pozitív 
szenvedélyekkel teli élet sokkal érdekesebb és értékesebb. 
 
 
 
Vác, 2018. április 03. 
 
 

a vállalkozás vezetője 
(képviselője) 


