
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2019.05.31 16:36:53

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 2 0 0 0 1 7 7 0 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.43.59



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

1 0 7 5 Budapest

Rumbach S. utca

9

    

0 1 0 2 0 0 0 1 7 7 0

0 1 P k 6 2 2 6 5  1 9 9 0 0 0

1 9 0 2 4 9 4 5 2 4 2

Lábán Katalin

Budapest 2 0 1 9 0 5 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.43.59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

3 386 2 727

0

3 386 2 727

0 0

80 280 89 140

528 397

65 670 64 817

0 0

14 082 23 926

0 0

83 666 91 867

82 974 89 751

10 10

82 306 82 964

0 0

0 0

658 6 777

0 0

0 0

130 1 248

0 0

0 0

130 1 248

562 868

83 666 91 867

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.43.59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

51 023 21 283 3 478 51 023 24 761

608 34 350 608 34 350

45 0 45 0

0 0 0 0

31 246 34 263 31 246 34 263

0 1 0 1

51 631 55 634 3 478 51 631 59 112

51 631 55 634 51 631 55 634

47 099 43 948 2 713 47 099 46 661

1 449 3 809 1 449 3 809

0 0 0 0

1 686 1 497 1 686 1 497

739 368 739 368

0 0 0 0

50 973 49 622 2 713 50 973 52 335

50 973 49 622 50 973 49 622

658 6 012 765 658 6 777

0 0 0

658 6 012 765 658 6 777

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.44.00



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

19 100 19 100

86 86

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.44.00



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 0 7 5 Budapest

Rumbach S. utca

9

    

0 1 P k 6 2 2 6 5  1 9 9 0 0 0

0 1 0 2 0 0 0 1 7 7 0

1 9 0 2 4 9 4 5 2 4 2

Lábán Katalin

Kulturális tevékenység

2011. évi CLXXV. tv.

1-100 éves korosztály

4364

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.44.00



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

51 631 59 112

86

51 631 59 026

50 973 52 335

1 449 3 809

50 973 49 622

658 6 777

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.44.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Út a munkába program

VEKOP

329 820

329 820

329 820

329 820

329 820

329 820

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.44.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

MMA támogatás

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.44.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

EEMI támogatás

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.44.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

EEMI támogatás

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.44.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

EEMI támogatás

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.44.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

NKA támogatás

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.44.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

NKA támogatás

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.44.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

NKA támogatás

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.44.00



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

TAO támogatások

14 792 893

14 792 893

14 792 893

14 792 893

14 792 893

14 792 893

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.44.00



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.02 03.44.00
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Astoria Színházi Egyesület – 2018. év- Közhasznúsági beszámoló 

 

 

 

 

                          

Közhasznúsági beszámoló  

Astoria Színházi Egyesület / RS9 Színház 

2018.  

(2018. január 1 – 2018. dec. 31.) 

Előszó 

Az Astoria Színházi Közművelődési Egyesület, RS9 Színház örömmel jelenti ki, hogy terveit 

maradéktalanul - sőt egyes mutatókban, túl is – teljesítette. 

Színházunk elérhető a www.rs9.hu oldalon.  

Jelen vagyunk az Instagramon: https://www.instagram.com/rs9szinhaz/ 

Facebook elérhetőségünk: https://www.facebook.com/rs9official/ 

 

 

 

I. Saját előadások /Bemutatók, továbbjátszások/ 

1., Bemutatók 

Széles László színművész közel egy éve dolgozik egyszemélyes produkcióján, és 2018. január 15-e óta 

próbálta színháztermünkben a 2018. március 9-én bemutatásra kerülő Kean című előadását, melynek 

zeneszerzője Gallai Péter, zeneszerző. Előadásunk meghívást kapott 2018. nyarára az esztergomi 

Comedium Corso Fesztiválra, valamint közönségsikert aratott az Ördögkatlan Fesztiválon is. 

Bemutató: 2018. március 9. 

A bemutató óta lejátszott előadások száma: 14 + 2 vendégszereplés  

weboldal/kean 

 

 

Duró Gábor dramaturg, Baksa Imre és Botos Éva az év elején kezdte el próbálni 2018. március 22-én 

bemutatásra került koprodukciós, Láncra vert szavak címet viselő bemutatónkat.  

Bemutató: 2018. március 22. 

A bemutató óta lejátszott előadások száma: 12 

weboldal/lancravertszavak 

 

 

Baksa Imre saját élethelyzetét alapul véve írta meg A szerecsen / Trip című darabját, melyet 

2018. nyarán színpadra is állított, szintén koprodukcióban az RS9 Színházzal.  

Bemutató: 2018. május 31. 

A bemutató óta lejátszott előadások száma: 8 

weboldal/trip 

http://www.rs9.hu/
https://www.instagram.com/rs9szinhaz/
https://www.facebook.com/rs9official/
https://rs9.hu/eloadas/kean-sz-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
https://rs9.hu/eloadas/lancra-vert-szavak-vk-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
https://rs9.hu/eloadas/trip-2-2-2-2/
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Botos Éva színművész 2018. nyarán kereste meg színházunkat, hogy szerzőként debütálna az RS9 

Színpadán. Csehov átiratát a szívesen fogadtuk, igaz, anyagi támogatót kellett szerezni ezen nem 

tervezett, 10 szereplős vállalkozáshoz. Szerencsére Botos Éva hajthatatlan volt, s így 2018. október 10-

én bemutathattuk nagy szakmai és közönségsikernek örvendő csRSnyés című előadásunkat a 

Hybridkult Produkcióval koprodukcióban.  

Bemutató: 2018. október 10. 

A bemutató óta lejátszott előadások száma: 6 

weboldal/csrsnyes 

 

 

A 2018. éveben ősbemutatóra is készültünk, mely az Egy doktorkisasszony naplójegyzetei 
címet kapta. Füst Milán első nagyobb terjedelmű regényét állítottuk színpadra, amely 1932-ben 

keletkezett és páratlanul izgalmas, számos regénytechnikai újítást megelőlegező kísérlet. A mester én 

vagyok – egy doktorkisasszony naplójegyzetei című regény nemcsak az író pályáján, hanem a magyar 

epika történetében is az egyik legjelentősebb mű.  

Bemutató: 2018. október 18. 

A bemutató óta lejátszott előadások száma: 6 előadás 

weboldal/egydoktorkisasszony 

 

 

Az évet újabb ősbemutatóval zártuk. Csáki Rita írta, és álmodta színpadra a Végkép című darabot, 

mely szintén igen aktuális témát feszeget: válásról, elmúlásról, az emberi értékekről szól.  

Bemutató: 2018. december 22. 

A bemutató óta lejátszott előadások száma: 2 

weboldal/vegkep 

 

2., Továbbjátszások  
 

2014-ben bemutatott A Szorgalmas és Rest lány előadásunkat a 2018. évben 19 alkalommal 

láthatta a nagyérdemű, ebből 10-szer anyaszínházunkban adhattuk elő, 3 előadást játszottunk az 

Erzsébet Tábor ideiglenes lakóinak, 2 alkalommal vendégeskedtünk a Holdvilág Kamaraszínházban, és 

1 csodás jótékonysági előadást tarthattunk a Tabitha Ház gyermekeinek. 

 

2016-ot írtunk, amikor Tizenegyes kórterem című előadásunkat bemutattuk. Mára 38 előadással 

büszkélkedhetünk azon előadásunkból, mely elsősorban a hit (a szakralitáson túlmutató, önmagunkba 

vetett hitünk), s a körénk épült, a bennünket mozgató társadalmi rendszer viszonyát boncolgatja.  

 

Folyóügy című előadásunk premierje 2017. évadnyitó előadása volt, melyből a bemutató óta 26 

előadást játszottunk az RS9 Színházban, és további 4 meghívásnak tettünk eleget: A Művészetek Völgye 

Fesztiválon két teltházas előadás sikerének örülhettünk, vendégül látott bennünket az esztergomi 

Comedium Corso, 2018. nyarának végén pedig a csillebérci Szabadtéri Színpadon örvendezhettünk 

együtt közönségünkkel.  

 

Garaczi László Magyar Mátrix – béta verzió darabját szintén 2017. őszén mutattuk be. Az 

előadást 2018. dec. 31-ig 23 alkalommal láthatta az RS9 Színház közönsége, és örömmel jelentjük a 

2019. év tervei között is szerepel.  

 

Nyilván minden előadásunk egyformán fontos, egyet mégis szeretnénk kiemelni még közülük. Ulrich 

Hub családi mesedarabjának bemutató időpontja 2016. december 23-án volt az RS9 Színházban. A 

Nyolckor a bárkán című előadást premierje óta folyamatosan játsszuk az RS9 Színházban eddig 

összesen 39 alkalommal és további számos alkalommal tettünk eleget meghívásoknak is.  

https://rs9.hu/eloadas/csrsnyes-bemutato-sz-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
https://rs9.hu/eloadas/egy-doktorkisasszony-naplojegyzetei-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
https://rs9.hu/eloadas/vegkep-2-2-2-2-2-2/
https://youtu.be/2hWalmUtM5I
https://youtu.be/m3MP8r1t8CM
https://www.youtube.com/watch?v=Evkhqo89t4A&feature=youtu.be
https://youtu.be/b_ga1RFH03w
https://youtu.be/vTHLM8voDsc
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A 2018. évben továbbra is játszottuk elsősorban gyerekeknek szóló Állati reptér című előadásunkat, 

Bolondok hajója, Ványa bácsik, avagy nyaralj ködben!, De mi lett a nővel? 
produkcióinkat, valamint a nyári időszakban a színjátszó tábor előadásait. 

 

3., További saját előadások, produkciók, művészi projektek, fesztiválok 

 

Meseműhely néven futó össz - művészeti foglalkozásokat idén Facskó Marica színész – pedagógus, 

Dobay Júlia gyógypedagógus - táncterapeuta és Gallai Péter zenész, zeneszerző vezeti. 

 A gyermekek a foglalkozásokon nemcsak a művészetekkel ismerkednek meg, hanem magukról is igen 

sokat tanulhatnak. Színházunk pedig lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak maguknak mutassák meg 

hol tartanak, hanem igazi nézők előtt szerepeljenek, akik gyakran nemcsak családtagjaikból állnak. 

Ebben az évben is a VII. kerületi Baross Gábor Általános Iskola alsósai jönnek heti rendszerességgel. A 

foglalkozások eredménye, minden esetben egy színházi bemutató, melyet évad/tanév végén mutatnak be 

az RS9 Színház színpadán, szüleik, tanáraik, társaik és persze, maguk és a „magunk” legnagyobb 

örömére.  

A csapat 2018. június 6-án mutatta be az évad terméseként előadását. videólink2018/vallaikertcsoport 

 

Előadásaink között is említést teszünk a Drámaíró és Színjátszó táborunkról, hiszen a 

foglalkozások eredménye minden esetben egy-egy színházi produkció, melyet a kurzuson résztvevő 

gyermekek írnak, dramatizálnak, rendeznek, a mentorok „felügyelete” mellett. 

Drámaíró – és színjátszó címmel működő foglalkozásokat évek óta vezető Lábán Katalin 2017-től 

Koleszár Bazil Péter rendezővel karöltve vezeti táborunkat. Nyáron nyolc egyhetes Napközis - tábort 

szerveztünk a projektben résztvevők számára. Célunk, hogy a gyermekek játékosan, élvezetes nyári 

mulatságként ismerkedjenek meg a színdarabírás és színjátszás alapjaival. Számos játékos gyakorlattal, 

a kis létszámnak köszönhetően személyre szóló figyelemmel vezetjük be őket e két művészeti ág 

rejtelmeibe. A gyakorlatok, a pozitív közösség formáló ereje és a két szakember segítségével közelebb 

kerülhetnek képességeikhez, jobban megismerik saját személyiségüket. 

 

III.RS9 OFF Fesztiválunk szervezését kezdtük meg 2018. telén, 2019. áprilisának végén pedig 

17 előadást zsűrizhetett a 3 tagú kuratórium és a nagyérdemű a fesztivál keretein belül. (a címre kattintva 

elérhető a fesztivál linkje.) 

 
 

II. Befogadott előadások /Bemutatók, továbbjátszások, egyéb művészi projektek/ 
 

1., Bemutatók 

A Mándy Ildikó Társulat Mándy Ildikó rendezésében 2018. novemberében mutatta be színházunkban 

1914/1915/1916/1917/1918 című produkcióját Záhonyi Enikő és Kállai Nóra szereplésével. 

 

A Kókai János Társulat különleges produkcióval kereste meg az RS9 Színházat, melyet örömmel 

fogadtunk. Pruzsinszky Sándor Bill Evans jazz zongorista életéről szóló darabja, melyet a rendező – 

színész Kókai János személyesít meg, igazi csemege színházunk repertoárján. A jazz hercege című 

előadás bemutatója 2018. október 6-án volt az RS9 Színház, RS9+ Vallai kert termében. 

 

Az évek óta színházunkban játszó Másik Produkció elnevezésű társulat új bemutatóval érkezett hozzánk 

az évben. Gerner Csaba Csak tenyérnyi vér című egyszemélyes játéka Dosztojevszkij A szelid 

asszony című művéből íródott, Tallér Edina tollából.  

 

https://youtu.be/6zFKelmWUL0
https://youtu.be/6zFKelmWUL0
https://www.youtube.com/watch?v=6Z3TgIm1fT0
https://www.youtube.com/watch?v=IJhUtD3CmVs
https://rs9.hu/rs9off19/
https://rs9.hu/eloadas/1914-1915-1916-1917-1918/
https://rs9.hu/eloadas/a-jazz-hercege-vk-2-2-2-2/
https://rs9.hu/eloadas/csak-tenyernyi-ver-bemutato-sz-2-2-2-2-2/
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2., Továbbjátszott befogadott előadások 
 

Elsőként emelnénk ki a Menszátor Héresz Attila vezette Anyaszínházat, melynek első nálunk 

tartott produkciójának a Woyzecknek bemutatkozása 2015-re datálandó. Sikerrel játssza nálunk 

Nimfománia, Frida Kahlo balladája, de Sade-fiction (Börtönbújócska) című produkciókat.  

 

A Főnix Színház közel egy évtizede játssza előadásait az RS9 Színházban, a 2018-as évben 

Ágacska című - gyermekeknek szóló -, illetve a Krétakör-ítélet - inkább felnőtteknek szóló - 

előadásaikat láthatta közönségünk. 

 

A Másik Produkció először 2015-ben mutatkozott be nálunk Egy perccel tovább című 

előadásával, két évvel később Kövek című, majd 2018-tól A negyvenkettedik széken ülő nő című 

előadásuknak is színházunk ad otthont. Csak tenyérnyi vér című új bemutatójukról pedig fentebb már 

számot adtunk. 

 

3., Egyéb művészi projektek 
 

Jelen voltunk a Pozsonyi Pikniken, a Színházak Éjszakáján pedig több teltházas 

előadásnak örülhettünk. 

 

Havi rendszerességgel jelentkezünk újabb, s újabb kiállításokkal, közülük a 2018. évadnyitó 

kiállítását említenénk meg. Rigó Márta Festőművész Színek Formák Érzések című kiállítás 

megnyitójának 2018. augusztus 18-án adott helyet RS9+ Vallai kertünk. videólink/szinekformakerzesek 

 

Koncertek otthonául is szolgálunk, lehetőséget biztosítunk akár kezdő zenészeknek (is), hogy 

megmutassák tehetségüket. 2018-ban – többek között – vendégül láttuk az ÉSTE Formációt, Farkas 

Zoltán és Németh Csaba duóját, Orosz Antal és Varga Zoltán Daniil Harms estet tartott. 

 

Kemény Gabriella Zsebuniverzum című könyvének könyvbemutatója 2018. kora őszének szép 

emlékű eseménye volt. 

 

Helyet kap nálunk - minden kedden - Perlaki Tamás, kinek filmklubja olyannyira kinőtte magát, 

hogy közönségének nagyobb teret keresett, így örömmel fogadjuk őt és közönségét RS9+ Vallai kert 

termünkben. 

 
III. Társadalmi szerepvállalás, közhasznúság 

Meseműhely néven futó össz - művészeti foglalkozásokat idén Facskó Marica színész – pedagógus, 

Dobay Júlia gyógypedagógus - táncterapeuta és Gallai Péter zenész, zeneszerző vezeti. A gyermekek a 

heti rendszerességű foglalkozásokon nemcsak a művészetekkel ismerkednek meg, hanem magukról is 

igen sokat tanulhatnak. Színházunk pedig lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak maguknak mutassák 

meg hol tartanak, hanem igazi nézők előtt szerepeljenek, akik gyakran nemcsak családtagjaikból állnak. 

Ebben az évben is a VII. kerületi Baross Gábor Általános Iskola alsósai jönnek heti rendszerességgel. 

2017-ben „Bagázs” című előadásukkal szerepeltek a Marczibányi téri diákszínjátszó versenyen, 

melyről „Kiváló” minősítéssel tértek haza”.                                                        (videó)2017, videó2018 

 

 

A Formiusz Színházzal koprodukcióban készített, játszott Szorgalmas és Rest lány előadásunkkal az 

évben jótékonykodtunk a Tabitha Ház kis Lakói számára. (Az előadást ingyen játszottuk, a 

https://www.youtube.com/watch?v=evYZTVMk6YA
https://youtu.be/6zFKelmWUL0
https://www.youtube.com/watch?v=6Z3TgIm1fT0
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jegybevételt pedig teljes egészében a nemes célt szolgáló intézmény számára ajánlottuk fel.) 

 

 

A Korai fejlesztő Központ Down – Alapítványnak rendszeres helyet, infrastruktúrát biztosítunk évente 

megrendezendő jótékonysági Down – Napján, melyet Karácsony táján tartanak, Köszöntünk 

kéz a kézben címmel. 

 

 

Selejtesek című programnak biztosítunk helyet, infrastruktúrát 2019. év elejétől. Az Independent 

Theatre (Roma hősök) társulás alá tartozó program roma gyerekeknek tart foglalkozásokat. Balogh 

Rodrigó, a csapat „vezetője” - régi kedves ismerősünk, hiszen több RS9 produkciónak is volt színésze a 

múltban -, még 2018. őszén keresett meg bennünket, buzdított bennünket együttműködésre. A 

foglalkozások a gyerekek önmagukat, s egymást történő megismerésén túl egy kész színházi előadásban 

ér véget. A produkciót maguk a gyerekek írják – saját élethelyzetüket, látásmódjukat alapul véve, 

amelyben a csoport-vezető csakis mediátor. 

 

 

Budapest, 2019. május 20. 
                                                                                                                      Lábán Katalin 

  egyesületi elnök, színházigazgató 
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