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képviselő neve:

Szeged, Röszkei u. 15. 6725

2004/03/23

06-09-009180

Kancsár Orsolya

2a Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Szegedi Pinceszínház kiemelkedően fontos kulturális szerepet tölt be a a Szeged
központú dél-alföldi régióban. Az általam közel két évtizede alapított s vezetett Szegedi
Pinceszínház a tágabb térség egyetlen stúdió színházaként működik.
Színházunk professzionális előadóművészeti központ, önálló játszóhellyel és saját
társulattal. Műsorpolitikánknak köszönhetően repertoárunk rendkívül széles skálán mozog.
Kiemelt célunk minél színesebb és színvonalasabb előadásokat, művészeti projekteket
létrehozni, amelyek a lehető legszélesebb közönségréteget tudják megszólítani, így a
gyermekelőadásoktól kezdve az ifjúsági és felnőtt előadásokig, a drámától a vígjátékig, a
klasszikusoktól a kortársi alkotók darabjaiig, szinte mindent játszunk. Erre irányuló
igyekezetünknek köszönhetően, amit színre viszünk, rendszerint mindig újszerűen hat a
közönség számára. Az előadásoknak otthont adó játszóhely adottságaiból kifolyólag sajátos,
intim színházi élményt vagyunk képesek nyújtani, mivel egy “kicsi” színházról van szó, sokszor
a "közönség lába" szó szerint már a színpadon van.
Az előadások létrehozásán kívül foglalkozunk drámapedagógiával, amely segít a helyes
értékrend kialakításában és akár a személyiségben mélyen húzódó problémák feltárásában.
Különös hangsúlyt fektetünk a fiatalabb korosztályok bevonására, nem utolsó sorban olyan
gyermekekhez visszük el a színházat, akiknek nincs más lehetőségük e művészeti ág
megismerésére, élvezetére. Részt veszünk a Magyar Teátrumi Társaság NAT-os
munkacsoportjában, amivel részesei lehetünk a Nemzeti Alap Tanterv egyik meghatározó
szegmensének megújulásában: az alkalmazott színház és dráma köznevelésben hasznosuló
lehetőségeinek tekintetében.
Fontos célunk, hogy minél több gyermekhez eljusson a színház. Ennek érdekében sokat
tesszünk azért, hogy a színházat vigyük el az iskolákba, az érintett oktatási intézményekkel
közösen, egyeztetve az iskola által esetlegesen megadott témákban is. Szeretnénk több hátrányos
helyzetű településre is eljuttatni egy-egy színházi előadást, hiszen ezeknek és az itt található
iskoláknak többnyire nincs lehetőségük elmenni a legközelebbi településre, ahol van esetleg egy
kőszínház. Kezdeményezéseket tettünk annak érdekében, hogy ezeket a programokat határon
túli projektekkel is összevonhassuk, szeretnénk minél több határközeli településeken lévő
magyar iskolákba elmenni, ahová a határ másik oldaláról is szervezhetünk közönséget.

Immár hagyománnyá vált egy hónapos Ifjúsági Fesztiválunk, a Szegedi Várjátékok,
amely egyidős magával a Szegedi Pinceszínházzal. A város kulturális szövetébe beépült nyári
programsorozat keretében egy nap két gyermekelőadást és számtalan ingyenes programot
látogathatnak az érdeklődők. Itt lehetőségünk van hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő
gyermekek segítésére, fogadására is, amelyre mindig külön figyelmet fordítunk. Minden évben
színpadra állítunk egy klasszikus ifjúsági előadást is, ezt a projektet 2015 óta visszük
következetesen. Az első ilyen előadásunkat Csukás István: Keménykalap és Krumpliorr című
híres regényéből írtuk át és vittük színre. 2016-ban Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk
utcában c. ifjúsági regényét szerepeltettük műsoron.
A Szegedi Pinceszínház fontos szerepet tölt be a tekintetben, hogy befogadó helyként is
működünk, így a környéken működő, játszóhely nélküli társulatoknak adhatunk lehetőséget
rendszeres bemutatókra, megjelenésre és természetesen próbákra is. Nekik a Szegedi
Pinceszínház struktúrája jelent biztonságot arra vonatkozóan, hogy a bemutatásra kerülő
előadásaikat, projektjeiket, workshopjaikat és kurzusaikat van hol bemutatni.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Immár hagyomány, hogy minden évben egy régi magyar ifjúsági filmet adaptálunk színpadra. Az első
ilyen előadás 2015-ben Csukás István: Keménykalap és krumpliorr című könyvéből készült ifjúsági
zenés előadás. Akkor Csukás István egyedül a Szegedi Pinceszínháznak adta meg a jogot az elolvasott
szövegkönyv után, hogy színpadra is vihesse. Azóta a Gödöllői ifjúsági színház is bemutatta ezt a
verziót és 2019 tavaszán a kaposvári Roxínház is erre készül.
Színre vittük még Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában azonos című könyvből írt szintés
ősbemutatót. Nógrádi Gábor el is jött megnézni az előadást és nagyon el volt ragadtatva. A
szerzőpáros minden esetben ugyanaz. Janik László írja a szövegkönyvet és Varga Bálint szerzi a
dalokat. Ez idén sem lesz másképp.
Most egy 1980-ban bemutatott ifjúsági filmet választottunk, melyet Gaál Albert rendezett. Fontosnak
tartjuk, hogy a régi értékeinket megismertessük a mai gyerekekkel, hiszen nincs nemzeti tudatunk
anélkül, hogy megismerjük a múltunkat. Mi egy szegmenst ragadtunk meg, mely a régi ifjúsági
filmekhez kötődik. ezekből a filmekből a mai gyerekek, fiatalok megismerhetik a régi kor
élethangulatait, hagyományait, a kor sajátosságait. Véleményem szerint, e kezdeményezésünk által
növeljük a gyermekek magyarsághoz kötődő identitását is.

közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

oktatás- kulturális tevékenység -

-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,oktatási közfeladat ellátása a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvény 4§ (1) n)- o)-p) pontjai alapján.
- kulturális tevékenység (közhasznú főtevékenység),
közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának,
művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a
lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok

megvalósításának támogatása,művészeti
intézmények/lakossági művészeti
kezdeményezések,önszerveződések támogatása, a művészi
alkotó munkafeltételeinek javítása, a művészeti értékek
létrehozásának megőrzésének segítése, közfeladat ellátása a
helyi önkormányzatok és szerveik hatásköréről szóló 1991.évi
XX. Törvény 121.§ a)-b) pontjai és a helyi
önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 13.§
(1) bekezdés 7. pontja alapján.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

gyermek/ifjúság

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

9600

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A partner iskoláinkban évente kétszer előadást viszünk, így biztosítva a színház megszerettetését,
megismerését a gyerekekkel. Fontos, hogy a gyermekek lássanak színházat, átéljék azt az élményt, varázslatot.
Ha ez sikerül, később is igényük lesz rá, és a színház segít abban, hogy egészséges értékrenddel rendelkező
felnőttekké váljanak.
Ezekben az oktatási intézményekben drámapedagógiát és rendhagyó irodalom órákat is tartunk. Fontos
számunkra a tehetséggondozás, mely tartalmazza a gyermekek továbbtanulási eligazítását is, és más egyéb
pszichológiai probléma feltárását a nevelőkkel szorosan együttműködve. Külön hangsúlyt fektetünk fogyatékos
gyermekek drámapedagógiai foglalkoztatására, és a színház, mint élvezetforrás megismeréséhez. Az Integrációt
az egészséges gyerekekkel a nyári táborunk segíti elő , melyet 2012-ben próbáltuk ki először. Megható volt
látni, ahogy az egészséges gyerekek figyelnek, segítik és óvják a fogyatékos gyerekeket. A sérült gyerekek meg

igyekeztek mindent jól csinálni, így egy fantasztikus és tanulságos két hetet tölthettünk együtt.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke*

Felhasználás célja

Előző év*

Tárgyév*

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség: ügyvezető i

Tagi Jövedelem

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)* 2015

Tárgyév (2)*2016

-

-

-

-

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 (főben; 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]

Igen

Nem

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

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Nem

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

* Adatok ezer forintban

