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I. A NONPROFIT SZERVEZET BEMUTATÁSA 

 

1. A gazdálkodó bemutatása 

 

1.1. Alakulás, a gazdálkodó fő célja 

A Stúdió „K” Alapítvány (továbbiakban Társaság) 1992. december 17-én alakult. 

 

A fő tevékenységi köre: A Társaság célja kulturális tevékenység, nevelési és oktatási 

tevékenység, közművelődési, művészeti, tudományos kutatási tevékenység támogatása, a 

helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §-ban foglalt 

önkormányzati feladat. E célok érdekében a hétköznapi élet interakcióiban megnyilvánuló 

kommunikáció természetének kutatása, ennek a gesztikus nyelvnek színházi nyelvvé 

transzportálása, erre a sajátos nyelvre épülő színházi alkotások létrehozása, az ehhez vezető 

munkafolyamatnak illetve módszereinek dokumentálása és a színészképzésben történő 

felhasználása. 

 

Erre a célra az Alapítvány Stúdió „K” néven kulturális, ifjúsági, oktatási-nevelési, színházi és 

videós kutató- és alkotóközösséget működtet. 

 

Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik. 

 

1.2. Főbb szervezeti változások 

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely 

kihatással lett volna a stratégiára, vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható 

összkép szempontjából lényeges. 

 

1.3. Tevékenységi kör 

A Társaság fő tevékenységi köre: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi 

tevékenység (94.99). 

A Társaság főfeladata a Stúdió „K” Színház fenntartása és működtetése az alapító okiratban 

meghatározottak szerint:  

az előadások létrehozásával kapcsolatos művészeti műhelymunka,  

a korábbi előadások karbantartása és fejlesztése, új eszközök beépítése, a kritikák és 
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szakmai értékelések nyomán feltért hibák javítása,  

új produkciók létrehozása, 

a beavató műhely személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése,  

a sorozat előadások tiszteletdíjainak fedezete, 

a promóciós és PR tevékenység újabb formáinak folyamatos bevezetése, 

a kortárs új törekvések és a kockázatos irodalmi és drámafelfedezési programok 

támogatása. 

 

1.4. A vállalkozás folytatása 

A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közszolgáltatói, közhasznú céljainak 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

 

 

II. A KÖZHASZNÚ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ FONTOSABB ELEMEI ÉS A 

SZÁMVITELI POLITIKA ALKALMAZÁSA 

 

 2. A számviteli politika alkalmazása 

 

2.1. Könyvvezetés módja 

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítására 

megbízott külső szerződéses szolgáltató feladata. 

2.2. Könyvvezetés pénzneme 

A gazdálkodó könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai 

szerint vezeti. 

2.3. Beszámoló összeállítása, könyvvizsgálat 

A beszámolót összeállította: 

Név:    Kulcsár Gitta regisztrált mérlegképes könyvelő 

Könyv.szám:      PM 168066 

Cím:    1142 Budapest, Ungvár u. 39. 

2.4. Beszámoló formája és típusa 

A Társaság a tárgyidőszakra a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú 

egyszerűsített éves beszámolóját készít.  

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. 

A Társaság a beszámolóban a mérleget A, az eredménykimutatást A változatban állította 

össze. 

2.5. Üzleti év 

Jelen beszámoló a 2010.01.01-2010.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 

2010.12.31. 

2.6. Mérlegkészítés időpontja 

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 

események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott 

időpontja: 2011.03.31. A beszámoló dátuma az azt elfogadó kuratóriumi taggyűlés dátuma. 

 

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 

3.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát 

nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 

 

3.2. Összehasonlíthatóság 
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A Társaság mérlegében az adatok – a jogszabályi változások miatt átrendezésen túl – 

összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

 

3.3. A mérleg tagolása 
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

 

3.4. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben 
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel. 

 

3.5. Devizás értékelés hatása a mérlegben 

A Társaság devizás mérlegtételei az általános szabályok szerint kerültek átszámításra, ezért az 

ettől eltérő értékelésből különbözet nem származott. 

 

3.6. Értékvesztések 

A Társaság mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz, 

követelésekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem 

tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra az előző üzleti évben, sem a tárgyévben 

nem került sor. 

 

3.7. Befektetett eszközök 

Bruttó érték alakulása 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékéről, a tárgyévi és a halmozott 

értékcsökkenés alakulásáról, a terven felüli értékcsökkenés alakulásáról az alábbi táblázat 

tájékoztat: 

Stúdió K Alapítvány 
       

adatok e Ft-
ban 

          

  

Imma-
teriá-

lis 
javak 

Immater. 
javak 

kisértékű 
eszközök 

Ingat-
lanok 

Műszaki 
gépek, 

berende-
zések 

Műszaki 
gépek 

kisértékű 
eszközök 

Egyéb 
gépek, 

berende-
zések 

Egyéb 
gépek 

kisértékű 
eszközök 

Beru-
házá-
sok Összesen 

BRUTTÓ 
ÉRTÉK                   

Nyitó 0 0 15874 1992 925 364 397 0 19552 

Növekedés 0   0   346   595   941 

Csökkenés   0     0   0 0 0 

Záró 0 0 15874 1992 1271 364 992 0 20493 

ÉRTÉK 
CSÖKKENÉS (számviteli tv. szerint)             

Nyitó 0 0 2807 1291 925 364 397   5784 

Növekedés 0   952 263 346 0 595   2156 

Csökkenés         0   0   0 

Záró 0 0 3759 1554 1271 364 992 0 7940 

NETTÓ 
ÉRTÉK                   

Nyitó 0 0 13067 701 0 0 0 0 13768 

Növekedés 0 0 0 0 346 0 595 0 941 

Csökkenés 0 0 952 263 346 0 595 0 2156 

Záró 0 0 12115 438 0 0 0 0 12553 
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Értékcsökkenési leírás utólagos módosításának hatása 

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem 

került sor. 

 

3.8. Forgóeszközök 

Készletek alakulása 

A Társaság készletekkel a fordulónapon nem rendelkezett.  

 

Követelések alakulása 

Követelések az előző évhez képest 934 eFt-tal növekedtek, a követeléshez kapcsolódóan nem 

került elszámolásra értékvesztés. Tárgyévi értéke: 12.676 eFt. A követelések összegéből a 

vevőkövetelések értéke: 0 eFt. Egyéb követelések részletezése: kölcsönadott pénzeszköz 

4.590 eFt, kultúra utalvány elszámolása 4 eFt, EKHÓs munkavállalókkal szembeni 

elszámolás 144 eFt, korábbi évek visszaigényelhető áfája 133 eFt, tárgyévi áfa visszaigénylés 

7.714 eFt, adótúlfizetés 91 eFt. 

 

Hátrasorolt eszközök 

A mérlegben olyan követelések vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál 

vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a 

tárgyévben nem szerepel. 

 

3.9. Aktív időbeli elhatárolások 

Tárgyévben aktív időbeli elhatárolás nem került elszámolásra. 

 

3.10. Saját tőke 

A saját tőke - 3.880 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) csökkent az előző évhez 

képest. 

 

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke 

 A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz. 

Lekötött tartalék jogcímei 

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg. 

Értékhelyesbítés alakulása 

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségévek, nyilvántartott 

értékhelyesbítése nincs. 

 

3.11. Céltartalékok 

A mérlegben céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepelt, a körülmények 

céltartalék képzését nem indokolták. 

 

3.12. Kötelezettségek 

A kötelezettségek 512 eFt-tal növekedtek a beszámolási időszakban. Tárgyévi értéke: 645 eFt. 

A kötelezettségek közül a szállítók értéke: 339 eFt. Az egyéb kötelezettségek részletezése: 

adófizetési kötelezettség: 306 eFt. 

  

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettségek nem szerepelnek, amelyek a hátralévő futamideje több, 

mint öt év. 
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Kötelezettségek átsorolása 

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belüli 

csekély törlesztés átsorolására nem került sor. 

 

Biztosított kötelezettségek 
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal 

biztosított kötelezettség nem szerepel. 

 

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek 

A tárgyévi kötelezettségek között olyan, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott 

összegnél, nincs. 

 

3.13. Passzív időbeli elhatárolások 

Tárgyévben költségek passzív időbeli elhatárolásaként 125 eFt került elszámolásra. Az időbeli 

elhatárolások a rezsiköltségeknek, a könyvelési szolgáltatás és a telefonköltségnek a 

megfelelő évre való elszámolását szolgálja. 

 

3.14. Mérlegen kívüli tételek 

A Társaságnak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti 

függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet 

értékelése szempontjából jelentősséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

A mérlegben nem látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást. 

 

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

4.1. Előző évek módosítása 
A korábbi (lezárt) évhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát 

nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 

 

4.2. Össze nem hasonlítható adatok 
A Társaság eredménykimutatásában az adatok – a jogszabályi változások miatti 

átrendezéseken túl – összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

 

4.3. Az eredménykimutatás tagolása 

Új tételek az eredménykimutatásban  

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 

 

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban 

nem élt. 

 

4.4. Bevételek 

A társaság az alábbi nettó egyéb bevételekkel rendelkezett (eFt-ban): 

 

Támogatások, adományok:  

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (NCA)  210 

Nemzeti Kulturális Alap (NKA)            2.700 

NEFMI Nemzeti Erőforrás Minisztérium:         34.980 

NCA (KIM irányító szervezet):     500  
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Önkormányzati támogatás:  

  IX. ker Önkorm.:             2.000 

Főv. Önkormányzat céltámogatás (A józanok csendje) 600 

SZJA 1 %                  343  

Egyéb magánszemélyek támogatásai:       0 

Egyéb gazdasági társaságok támogatásai:           2.750 

Egyéb non-profit szervezetek támogatásai:                40 

     Összesen:        44.123 

 

 Közszolgáltatói (közhasznú jellegű) tevékenység bevétele 

  Jegyeladás bevétele:              3.799 

  Előadás, művészeti tevékenység:            3.202 

  Előadás lebonyolítás:          30 

       Összesen:          7.031 

 Egyéb bevételek:  

  Kerekítési bevétel:        10 

 

 Pénzügyi műveletek bevételei: 

  Kapott kamatok:          6 

  Árfolyam nyereség:      752 

 

     Mindösszesen:         51.922 

Rendkívüli bevételek 

 

A beszámolási időszakban rendkívüli bevétellel a társaság nem rendelkezett. 

 

4.5. Ráfordítások 

 

A Társaság tárgyévi ráfordításai főbb bontásokban (eFt-ban): 

 

 Anyagköltségek:        

  Nyomtatvány, irodaszer     358 

  Rezsiköltség (víz villany gáz)            1.184 

  Tisztítószer       134 

  Előadások anyagköltségei     573 

  Karbantartási anyagköltségek    834 

  Egyéb kisebb anyagköltségek      82 

      Összesen:           3.165 

 Szolgáltatások: 

  Bérleti díj (Ráday u.)                 725   

  Szállítás költségei      228  

Karbantartási költségek     150 

  Hirdetési, reklámanyag költségei (Pesti műsor)          1.532 

  Utazás (taxi, MÁV) költségei:      52 

Szerződéses előadóművészek költségei         41.853  

Kiegészítő művészeti tevékenység    394  

Telefon költségek      381 

  Könyvelési díjak      498 

  Internet költségei        98 
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  Interticket rendszerdíja     124  

  Fénymásolás:          86  

  Díszlettervezés      350 

  Rendezés, tervezés:      250 

Szervezetfejlesztés:      270  

  Nyomdai költségek, film költségek                192 

  Fényképezés         65 

 Őrzés-védelem                   75 

Szemétszállítás      359 

Bankköltség       298 

Biztosítási díj       107 

Tagdíjak:         78   

Egyéb szolgáltatások együttesen:               343 

      Összesen:         48.506 

  

 Bérköltségek:                1.411  

 Személyi jellegű egyéb kifizetések:       83 

Bérjárulékok:                   460 

      Összesen:           1.955 

 

Értékcsökkenés:               2.156 

  

Kerekítési ráfordítás:         17 

 Egyéb ráfordítás:           3 

  

    Mindösszesen:          55.802 

 

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra. 

Rendkívüli ráfordítások 

A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás nem került elszámolásra.  

 

4.6. Adófizetési kötelezettség 

A Társaságnak a tárgyévben vállalkozási tevékenysége nem volt, ezért társasági adó fizetési 

kötelezettsége nem keletkezett. 

A Társaságnak a tárgyévben vállalkozási tevékenysége nem volt, ezért a társas vállalkozások 

különadója címén adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 

5. Tájékoztató adatok 

 

5.1. Bér- és létszámadatok 

 

Létszámadatok 

A tárgyévben foglalkoztatott személyek átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi 

táblázat: 

Állománycsoport Átlagos létszám (fő) 

Szellemi 2  

Fizikai 0 

Összesen: 2 
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Béradatok 

A tárgyévben foglalkoztatott személyek bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat: 

Állománycsoport Bérköltség eFt 

Szellemi foglalkozásúak 1.411 

Fizikai foglalkozásúak 0 

Összesen: 1.411 

 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 

A tárgyévben kifizetett egyéb személyi jellegű kifizetés címén 83 eFt került elszámolásra. A 

tételek munkavállalóknak juttatott béren kívüli juttatásokból állnak. 

A Társaság vezetése részére tiszteletdíjat nem állapított meg a tárgyévre. Prémium nem került 

elhatárolásra, egyéb járandóság nem került elszámolásra. A tisztségviselők feladatukat 

társadalmi munkában látják el. 

 

Felügyelő Bizottság működik az Alapítványnál. 

 

5.2. Környezetvédelem 

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 

A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, 

a tevékenység során nem keletkeznek káros anyagok. 

Környezetvédelmi költségek 

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a 

tárgyévben költség nem került elszámolásra. 

Környezetvédelmi céltartalékok 

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek 

fedezetése sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. 

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek. 

A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási 

kötelezettsége nincs. 

 

5.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő 

a megbízható s valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 

 

III.  A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

 

A Társaság tárgyévben költségvetési támogatás címén az alábbi összegben használt fel (eFt): 

 

Nemzeti Civil Alap (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) 2009                490 

Felhasználás: A Stúdió K Színház működési rezsi- és bérleti díj költségéhez. 

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 2009                           2.550 

Felhasználás: A Stúdió K Színház működéséhez, darabok színpadra állításához, a rezsi- és 

bérleti díj költségéhez. 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium (2009, Fővárosi Önkormányzaton keresztül)  47.000 

Felhasználás: A Stúdió K Színház működéséhez, darabok színpadra állításához, a művészek 

finanszírozásához, a rezsi- és bérleti díj költségéhez. 

 IX. kerület Önkormányzati támogatás (2009)               2.000 

Felhasználás: A Stúdió K Színház működéséhez, darabok színpadra állításához, a művészek 

finanszírozásához, a rezsi- és bérleti díj költségéhez. 
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SZJA 1% támogatás 2009.                   612 

Felhasználás: 70-30 %-os arányban a működés és a cél szerinti tevékenységhez. 

SZJA 1% támogatás 2010.             343 

Az összeg a tárgyévben nem került felhasználásra. 

 

 

IV.  A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS: 

 

A Saját tőke összetétele:  a, Induló tőke:                       100 eFt 

    b, Eredménytartalék:           +    34.700 eFt 

    b, Tőkeváltozás:           +    10.806 eFt 

    c, Tárgyévi közhasznú eredmény:  -      3.880 eFt 

    Saját tőke:             +    41.726 eFt 

 

Az Induló tőke a Társaság alapításakor befizetett vagyon. Az Eredménytartalék a korábbi 

évek pozitív eredménye. A Tőkeváltozás a 2009. év eredményét tükrözi. A Tárgyévi 

eredmény a közhasznú alaptevékenység 2010. évi eredménye, amely negatív volt (veszteség).  

 

A Társaság vagyona az alapításkori betétjéből, támogatásokból és közhasznú 

tevékenységének során megszerzett egyéb bevételéből áll.  

A Társaság a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 

 

V.  A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 

Cél szerint kapott támogatások (eFt):        

Főv. Önkormányzat céltámogatása - A józanok csendje dráma előadásához 600 

 

Cél szerint nyújtott támogatás  (eFt):  A tárgyévben nem volt ilyen támogatás.     0 

 

 

VI.  A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT 

ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAPOTT 

TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA: 

 

Központi költségvetési szervtől és elkülönített pénzalaptól kapott támogatások (eFt): 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (NCA)  210 

Nemzeti Kulturális Alap (NKA)            2.700 

NEFMI Nemzeti Erőforrás Minisztérium:         34.980 

NCA (KIM irányító szervezet):     500  

 

Helyi önkormányzati támogatások:    

IX. ker Önkormányzat:              2.000 

Főv. Önkormányzat céltámogatás (A józanok csendje) 600 

     

(Apeh SZJA 1 %                       343 ) 

 

 

VII.  A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK: 
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A Társaság vezető tisztségviselői a Kuratórium elnöke, a Kuratórium tagjai, a Felügyelő 

Bizottság tagjai. 

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság részére a Társaság tiszteletdíjat nem állapított meg a 

tárgyévre. Prémium nem került elhatárolásra, egyéb járandóság nem került elszámolásra. A 

tisztségviselők feladatukat társadalmi munkában látják el. 

 

 

VIII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZÁMOLÓ: 

 

Bár a színház majdnem 50%-a gyerekeknek (is) szól, mégsem gyerekszínház, hanem 

integrálni igyekszik az egyes generációkat, és így a fiatal szülőket mintegy a gyerekelőadások 

kapcsán csábítja be a felnőtt előadások gondolatilag talán összetettebb világába.  

Nyitottunk a fiatal alkotók – kiemelten a határon túli irodalom és színházművészet alkotói – 

irányába. Nagypál Gábor, Mezei Kinga, Danyi Zoltán a vajdasági kultúra érzékenységét, 

Gerevich András és Szalay Álmos generációjuk frissességét oltották a stúdiókás tradíciókba. 

A Párlat és a Józanok csendje sokat tett a közös társulati nyelv és kifejezés megteremtésért.   

Összes program (befogadott, társművészeti, közönségnevelő, beavató):  252 program 

A szigorúan vett színházi produkció  187 előadás 

A saját társulattal előadott színházi produkció 174 előadás 

Ebből gyerekelőadás:  82 előadás 

(47,13%) 

Fogadott előadás:  17 előadás/program 

Székhely településen tartott színházi előadás 163 előadás  

Településen kívül tartott színházi előadás 11 előadás 

Fizető nézők száma: 10159 

8 új bemutatónk mind eredeti mű (ősbemutatók), meglévő darabok, prózák, versek 

átdolgozásai, vagy az alapműveket csak kiindulásnak használták  

bemutató Cím és alkotók ea. 

2010.01.29 A Danton-ügy (Przybyszewska - Sediánszky Nóra – Koltai M. Gábor)  18  

2010.04.09 Téboly Thébában (Euripidész: Bakkhánsnők, Szeredás András 

átdolgozásában) 

15  

2010.05.30 A kíváncsi kiselefánt (Szalay Álmos, Kipling meséjéből 16  

2010.10.10 Az aranykulcs (Zalán Tibor Alekszej Tolsztoj meseregényéből, Monori 

András zenéjével) 

15  

2010.11.26 Józanok csendje (Mezei Kinga Csáth Géza novelláiból, Mezei Szilárd 

zenéjével) 

7  

2010.12.29 A vadőr (D.H. Lawrence - Tamási Z.)  4  

2011.01.18 A sünteknős (Gerevich András Kipling meséjéből) 5  

2011.02 26 Párlat - - addig, ahonnan újra lehet – (Danyi Zoltán verseiből Nagypál 

Gábor és Zubek Adrienn) 

1  

Továbbra is műsoron voltak a korábbi évek előadásai közül: 

Cím és alkotók ea. 

Arthur Schnitzler - Szeredás András: A Zöld Kakadu 8  

Jerofejev-Tamási: Hű, de messze van Petuski! 12  

Karel Čapek: Harc a szalamandrákkal 8  

Zalán Tibor - Monori András: Rettentő görög vitéz 22  

Mosonyi Aliz – Darvas Ferenc: Csipkerózsika 14  

Monori András – Fekete Gyula: Diótörő Ferenc és a nagy szalonnaháború 13  
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A színházban vendégszereplő 4 társulat 17 előadást tartott (Álomevők, A Magam Asszonya 

Vagyok, A Rácz Vivien projekt, Jászai Mari) 

A színházi előadásokat kiegészítő társművészeti, beavató – közönségnevelő előadás   

Versközelítés avagy a versolvasás művészete (versdramaturgia): kortársak (Tolnai Ottó, 

Ferencz Győző, Ted Hughes, Rakovszky Zsuzsa, Rába György), klasszikusok   5 ea 

Könyvjelző - korszakos könyvek, korunk háttértörténetei díszlet és jelmez nélkül 3 ea 

Mesterek nyomában  (cselekvő műalkotás-elemzés) 33 foglalkozás 

Ringató (kisgyerekkori zenei nevelési program)  40 foglalkozás  

 

Vendégjátékok: 

 a Békés Megyei Jókai Színházban és a jászberényi MALOM Film-Színházban 

vendégszerepelt a Téboly Thébában április folyamán, több előadásban 

 a legjobb előadásnak kijáró Üveghegy díjat kapta májusban (immár negyedszer) a 

Rettentő görög vitéz az V. Kaposvári Gyermek –és Ifjúsági Színházi Biennálén 

 ezért meghívottként részt vett a Pécsi Országos Színházi Találkozón 

 a Vakkacsa tojások a Magyarországi Bábszínházak X. Jubileumi Találkozóján 

szerepelt, jó és kevésbé jó kritikákat kapva 

 miközben a XV. Pécsi Nemzetközi Felnőttbáb Fesztiválon a Zalán Tibor mű 

augusztusban a „legjobb társulati összjátékért‖ és a „legjobb zenéért (Spilák 

Lajos)” járó díjat kapta 

 A kíváncsi kiselefánt vendégjátéka a Dunakanyar új fesztiváljának, a Négyszínvirág 

Fesztiválnak a sikeréhez járult hozzá  

 Fellépés a kecskeméti Ciróka Bábszínház Pestiek a Budai utcában c. szakmai 

előadássorozatában (Rettentő görög vitéz) 

 szeptemberben a Főváros Színházi díját A Danton-ügy kapta (Koltai M. Gábor a 

legjobb rendezésért, Kuna Károly a legjobb férfi alakításért  

 

Egyéb önként vállalt szakmai feladatok: 

Külön előadás a jelmez-, díszlettervező asszisztenseknek OKJ képzést nyújtó iskola részére 

A Holdvilág Kamaraszínház bérleteseinek 6 ingyenes, saját költségvetésünket terhelő vendég-

előadássorozat  

A XX. jubileumi Ifj. Horváth István Nemzetközi Színjátszó Találkozó szakmailag 

legfontosabb előadásának, a celldömölki Soltis Lajos Színház Álomevők előadásának 

vendégül látása 

Jelen voltunk az Évadnyitó Színházi Fesztiválon az Andrássy úton 

Közös szervezésű helyi művészeti programok a Ráday Könyvesházzal (Ruszt József 

könyvbemutató, a KORUNK folyóirat… stb.) 

 

Budapest, 2011.05.16. 

 

 
Götz Eszter  

a kuratórium elnöke 


