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Kcizhaszn us6g i jelent6se
a 201S-cis esztend5r5l
1. Kiizhasznri szervezet azonosit6 adatai:
n6v: P6csi HorvAt Szinhdz Nonprofit Kft.
ad6szdma: 25184158-2-02
sz6khely: 7621 Pecs, Anna u..17.
telephelyei: 7621 Pecs, Szent M6r u.1 1
7621 P6cs, Kdptalan u.4.
7621 Pecs, Tettye ter, Szathm6ry pUsp6k palotdrj6nak romja
7621, P6cs, M6ria u.18.
cegjegyzeksz6m: cg. 02-09-OBl 504
elciado-m Liv6szeti nyilv6 nta rt6si szdm : ESZI 1 3 1
k6pvisel6 neve: Vid6kovics Szl6ven ijgyvezet6 igazgato

2.Tirgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kijzhasznI tev6kenys6gek
bemutatAsa:

A t6rsasdg f6tev6kenysege: eload6-m (veszet.

A

tArsasag feladata a megszr-int p6csi Horvdt szinhaz int6zm6ny feladatainak
marad6ktalan ell6tasa, tov6bb6 a humanista tartalmri klasszikus mLiv;k szinrevrtele,
magygr es horv6t nyelvLi szinhdzi eloadasok letrehozdsa kisebbsegi, f6leg
horv6t
szerzok mliveinek bemutat6sa a sz6khelyen, kulfolddn 6s a magyaroiszdgi
ilorvatok
lakta telepUl6seken.

A hazai horvdtok 6s mds

nemzetis6gLiek m(veszi, szinhazi, kulturdlis ig6nyeinek
mggfelgtci. rendezv6nyek szervez6se. Altaldnos es kozepiskola szinhazi
Jtirjiumok
mrikddtetese.
Kulfoldi es magyar vend6g szinhazakat fog ad, koprodukci6ban eroaddsokat
hoz r6tre
magyarorsz6gi es kulfoldi szinh6zakkal.

i

A ,,csopo(t)

- Horda" magyar-horv5t mriv6szeti t6rsasig szinhazzar kapcsoratos
tev6kenysegenek rebonyoritdsa, csopo(t)-Horda Gareri(i)a mtikodtetese,
k6pzom(v6szeti kiSllit6sok rendezese

horv6t nyervii konyvbemutatok, irodarmi eroaddsok rendez6se.
Y"sJgr
.A Pecsi Ny6ri szinhdz ernevez6s[i fesztiv6r rendezv6nyeinek szervezese,
Iebonyolit6sa 6s alkalmank6nti tiijolasa

A

Pecsi Horvdt szinh6z Nonprofit Kft. kozhaszn[ tev6kenysegk6 nt
okirat6ban megjerort arkot6 6s eroado-m(v6szeti tev6kenys6get iotyiitott.

az

L6togatottsiigi mutatok:
Megnevez6s
nolvar nyetvu etoadasoK
Ny6ri szinh6zi eload6sok
20'1 5.evi 6sszes el6adds

el6ad6ssz6m
46
18
64

nezSszam (f o)
6 243
6 866
13 109

arapito

A szinhaz a nonprofit Kft - ve alakulais6t6l 201 5. evben 64 eload6st tartott. A horvar
eload5sok sz6ma 46 voit, ebbor 16 gyereker6adais, 7 kuifordi vendegszerepres,
2
el6ad6s anyaorsz6gi szinhaz vendeglzerepl6se p6csett. A pecsi N-yari
szinhezi

fesztiv6l ideje alatt 1B el6addst tartott ebben az evben
szekhelyen kivuli tajeloaddsok helysziner: Fels6szentmarton, pecsudvard,
siklos,
Baja, Hercegsz6nto, Letenye, T6tszerdah ely, ZAgrAb, Bosnjanci, Szederkeny,
Dusnok, Felsoszentiv6n, Bjerovar, szentborbas, Dusnok, Dubrovnik, Gara,
serrye,
Hark6ny, Szentpeterfa, Fets6csat6r, Budapest, Lak6csa, fsref, fofot,
t99z.nre1
MohAcs, Drdvaszt6ra, Gara, Olasz, pecsudvard.

A

Pecsi Horvdt szinh6z 2015-ben

3

mrisoron. A szfnh6zi eload5sainkat 13

Lij bemutat6t, es 5 kor5bbi er6adast tartott
fo nez6 l6thatta.

1O'9

A P6csi Horv6t Szinhiz rii bemutat6i 201S-ben:

A 2015. 6vi szakmai, m(v6szeti terv kiarakit6s6n6r nagy hangs0ryt forditottunK

a

reperto6r lehetseges bovit6sere, 6s szinesit6s6re, varamint az eroad6sszam
novel6s6re, amery a j5tszohery ideigrenes hiSnya miatt is fontos
szerepet

rendkiviili odafigyelest, szervez6si feladatokat iillitott

1,

es
et6nk.

Agatha Christie: EGERFOGO kflrni
Rendezo: Funk lv6n
Premier eload6s. 2015. m6jus 0g.

Az Egerfog6 Agatha christie angor krimi ir6no egyik regsikeresebb tortenete. A
belole kesziilt darabot 1952-t6l mind a mai napig t6iyamaiosan
l6tsszii[ a lonooni
west
Enden Egy h6 f6dte tiij e_gy kedves fiatar pzr, kezd6 panzio turajdonosok, akik
ismeretlen vendegeket varnak.Egy gyirkoss6g es egy tettes,
aki varahor odakint van,
a. mii elejen csak egy hirbor 6rtesurunk r6ra.- csup-iih
ennyi ereg, hogy retrej6jjon a

klasszikus Agatha christie fere krimi szitu6ci6 Megkip6 [ontrJszt,
vin" min
bozonganl Az egesz regenyes, filmszerr-i, megis hogyan lehet megfogatmaznl
szinpadon? Nagy szerencse, hogy Agatha Ciristie nem csupan regenyironak,a
hanem szinpadi szerzonek is kivdro Rendkiviir apr6r6kos, mindenie
ooatiiye( meg a
dupla villa nykapcsor6t is idejeben erheryezi a terben, nincs kidorgozatt# ponga
a
darabj6nak. szereproi nem jutnak er csehovi m6rysegekbe, melis
ero emberek:
rendkiviil rokonszenvesek vagy 6ppen rendkiviri ellenszenvesek hris-v6r
emberek,
,
akik
nem
saj6t
hetkoznapi
eletukkel,
gondjaikkal,
oromeikkel
.6ppen
vannak
elfoglalva, hanem egy kriz.isheryzetet prob:irnak i,tetni e. megordani
u
,-"rteivt ahogy a biztonsegos t6volb6j mj is.

2,

Ray Cooney: VESZHELYZETBEN (csat6d ellen nincs orvoss6g)_
vigj6tek
Rendezo: Bcihm Gycirgy
Premier eioad5s: 2015. jrilius g.
Koprodukci6s eload6s a p6csi Nemzeti Szinhilzzal

Vajon mit tegyen az ember, ha erete regfontosabb konferencia-er6ad6sa
er6tt

nehany perccel betoppan 169 nem rdtott szeretoje 6s vere j6n szerelmuk
tizennyorc
6ves izg6ga gyumdlcse is? V6llalja a botr6nyt vagy menekUljon egyik hazugs6gb6l

a mdsikba, egyre

bonyorurtabb 6s egyre muratsAgosabb heryzetekbe sodorva
mag5t? Ray Cooney szerint egy6rtelmr-ien
m6sodik megoldds a helyeslA
v6szhelyzet a londoni szent Andr6s korhdz orvosi tartozkod6j6ban kovetkezik
be,
mivel tort6netesen 5pp doktor Mortim ore a korhaz ideggy6gydsz foorvosa a
betoppano fiatalember, Lesrie szerencs6s apukaja. Doktor Mortimore vort
az, akl
1B evvel ezelott 6ppen a laborban kis6rletezett a fiatal rate
n6v6rrel. A nov6r, ezer

a

ut6n felsziv6dott, ez6rt szeg6ny ap6nak eddig nem vort tudom6sa onn6n aoa
voltar6l. Most azonban minden kiderur es ez a heryzet kinos a szamara, igy
mind
jelenlegi feles6ge, mind az o ut6na nyomoz6 gyerek eror
ei szeretn6 titkorni ker
6vtizeddel ezelotti "laborvizsg5latdnak" eredm6ny6t. Leslie azonban roppant
er6szakos es hat6rozott, aminek kovetkezt6ben egy rendor ormester bevonds6ra
rs sor keriil, igy doktor Mortimore szdmtalan identit6st k6nytelen
mag6ra v6llalni a
kulonbozo szereplok erott, egyre fokozva az oruretet. Ebben a veszhervzetben
minden osszezavarodikr Es termeszetesen mindekozben a konferencia
megnyit6jat doktor Mortimore rendre kicsit kesobbre tolja, hogy hirtelen
foltal6lt
legtjabb szelh6mi6jSt vegig tudja vinni, dm ezl- a korhazigazgato sir wiiloughby

egyre zordabban fogadja.

3,

Rajmund Kupareo: JEZUS SZULETESE_ miszterium
Rendezo: F i I e k ov i
lstvin
Premier eload6s: 2015. december 5.

ty

Rajmond Kupareo keresztnev6n Luk6cs (1914 _ 1996 Z6grAb), dominikdnus
lelxesz
volt. Dr6m6i a " Kozottunk letezett " c. k6tetben jelentelimeg J6zus
sziilet6se c.
miszteriumj6tek az elso a
dr6maja liorUl, am"lyek
v6logat6soan
.
. feiom
megjelentek. Ezt a miszt6riumjdtekot
mutatja be a p6csi Horvdt szinhaz d"ecember
elej6n. Jezus szulet6se c.
,miszteriumjAteka igy mint a mdsik kett6 drdmaja, Bibriai
tortenetet dolgoz fer. Ezekben
torekeny, keti-egekker 6s b izonytara nsag;kka t t"ti
ir,
akik
ugyanakkor
tere vannak rehenyekker es vdrakoz6-ssar is. A
:r9"rgklgl.
tortenet Abigajila16l sz6l akit a buszke Marcijal elcsebitott 6s ertaszitott
magdt6r. A
zsid6 torv6nyek szerint a rdnyt meg keilett vorna kovezni, azonban
rokoia rzak
feles6ge megmenti a es a hegyekben a pasztorok kozott tal6l
mened6ket. ltt szuli
meg siikelnema gyermek6t, amit o rsten buntetesekent er meg,
nem tud onmaganak
megbocs6tani sem enyhiteni efeletti b6nat6t. Abinadab a pdJitorok
LorrJnyrZlu u
Messi6s eljovetelere vdr,
ketseger
vannak
aterot,
trogy
u nrrLniurn
.azonban
szuletett szegeny gyermek
rsten fia- e. Amikor Abigajira suke"tnema gye;eke
meggyogyur Abidanab bizonyoss69ot nyer 6s igyetisiix meggyozni
vail6si
vezet6ket, hogy Messi6s mdr kozottuk van. Azonbai'ok erutasitj6llzt
a fertevest. A
P6csi Horv6t szinh6z ezzer az eroad5ssar fer szeretn6 idezni J6zus
szuret6s6nek
pillanatAt, oromot vinni templomainkba 6s otthonainkba.

e
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1

AJO, A ROSSZ ES n 1cSofy COLOS _ vadnyugati t'ncbohozat
Rendez6: V i d a k o v i c s Szliven
Koreogr6fus: V i n c ze Balizs

2,

Antun Karagic: SVIJEST (6ntudat) _ nepszinmtl
Rendezo: V i d 6 k o v i c s Szl6ven

3,

Ljubica Ostojic: UVIJEK MODERNA KApICA (piroska, merre vagy?)
Rendezo: Peta
Surkalovi6

r

4,

lvan Goran Vitez Zoran Lazic Tonii KoZul: CABARET NA CRNO
Rendezo: lv a n Goran Vitez

_

_

bebjerck

vigj6tek

5, Tatjana Bertok-Zupkovic: MALA peELtcA MAJA (Maja a kis m6hecske)b6bjeEk

Rendez6: T a

tj a n a Bertok-Zupkovic

szinhdzunkkal szamos horv6torszdgi, Bosznia

hercegovinai 6s szerbiai
A pecsi Horv6t
6vrol 6vre meghiv6st kap minden rangos szinh6zi fesztivdrra az szinh6z
emritett
orsz6gokban szamitanak szinh6zunk jerenretere, szakmai ferkeszurtsJgere,

-

(vendegszerep leseken), fesztiv6lon veitunk-veszunk r6szt.

szlnvonalas el6ad6sainkra 6s ez az idei evben sem volt m6skepp.

Vukovar (Horv6torszdg) - VUKOVART TAVASZ BABFESZTTVAL
Esz6ki Gyermekszinhlz (Horvdtorsz6g) _ BAB FESZTIVAL
Tuzla (Bosznia 6s Hercegovina) NEMZETKOZT SZiNHAZ|
TALALKOZO
ZAgr,Ab (HOW AIOTSZA g)
N EMZETKOZI SZATI RAF ESZTIVAL I ZS U NI iU
IO
Veroce (Horv6torsz6g) - VtROVIT|CAt SZiNHAZ| FESZT|VAI
/ LEGJOBB ELoADAS DiJA

r.r O

iLN

ZAgr1b, Esz6k, Tuzla, Veroce, Dubrovnik, Bjelovar, Bosnlacr

Viroviticai SzinhAz, Tuzlai Nemzeti SzinhAz

A P6csi Horvdt szinhdz Nonprofit Kft. j6

kapcsoratot apor a horvatnyerven tanito
iskol6kkal:
. Budapesti Horv6t Ovoda, Altaliinos
lskola, Gimn6zium 6s Kollegium,
Horv6t
ranitdsi.Nyelvti
'Hercegszdntdi
ovoda, Altalanos iskola es Didkotthon
'Mirslav Krleza Horv6t ovoda, Arta16nos rskora, Gjmnazium es Ko|egium

Az 6vod6sokt6l a fels6 tagozatos di6kokon keresztUl a szinhAz osszes 0i bemutat6it
mindig nagy l6tsz6mban l6togatja.
3. Kcizhasznri tev6kenys6g 6rdek6ben felhaszn6lt p6nziigyi adatok kimutat6sa

Vagyon kimutat6sa
Megnevez6s
Befektetett eszkozdk
Kovetel6sek
Penzeszkozdk
Aktiv id6beli elhat6roldrsok

adatok e. Ft-ban
TArqv 6v
142 033
4 701

El6z5 6v

3 000

Passziv id6beli elhat5rolSsok

14 501

3 168
4 987

Bev6telek kimutat6sa
Onkormenyzati tamogatas
EEMlt6mogat6s
Egyeb kozhaszn0 bev6telex
P6ly6zati bev6telek
TAO t6mogat6s
Kamat
Egy6b bevetel

Bev6telek tisszesen:

A

adatok e. Ft-ban
32 808
22 773

21707
10 888

7 944
13
1 595

97 728

szinhaz mindig torekszik arra, hogy az adott 6vben kapott bevetereket fer

haszn6lja kdzhaszn( c6ljainak el6r6se 6rdekeben.

is

Kiadisok kimutat6sa
Szemelyi kifizet6sek
Munkeftat6t terhel6 j6rut6kok
?ologi kiaddsok
Ert6kcsokken5s
Kiadisok <isszesen:

Kiizhasznrisigi

jogillis

adatok e. Ft-ban
20 392
4 513
54 659
2 971
82 538

meg6llapit6s6hoz sziiks6ges mutat6k

Vezet6 tiszts6gviset6nek nyrijtott juttat6sok
ugyvezero tqazqato
rrsrugyet(J E tzofisaql laooK
'r. vcaeto usztsegvtsetoneK nyujtott juttatasok tisszesen:

adatok e. Ft-ban
3 600
630
4 230

Alaoadatok
B. Eves <isszes bev6tel
C. a szem6lyi jcivedelemad6 meghatdrozott
r6sz6nek az adoz6 rendelkezese szerinti
felhasznil6sr6l sz6l6 1996. 6vi CXXVI. Torv6ny

Elozo 6v

alapiin 6tutalt osszeo

D. Kcjzszolgi ltatAs i bevritel
E. Normativ tim
F. az Eur6pai Uni6 struktuEtiJitapliib6t, r-ilewe a

Koh6zi6s alapb6l nyrijtott szolq6ltat6s
G. Korriq5lt bevritel
C+D+E
r6forditds {kiadAs
fi rifordit6s
J. Kcizhaszn0 tev6ken
rifordit6sai
K. adozott eredm6n
L. a szervezet munkAj6ban kdzremiik6d6
kciz6rdekfi <ink6ntes tev6kenys6gr6t sz6l6 2005. 6vi
LXXXVlll. tcirv6nvnek
lel6en
Er6forr6s ell6totts6q m utat6i

[81+B2lz't.bbotoo_Ttt-

Ectv. 32. S (4) a)
{az alleglq 6ves bev6tel meghaladja az eqvmillio forintot
Ectv. 32 S (4) b) tKl+K2>Oj
(a ket 6v egybeszdmitott adozott eredm6nye_t6 rgyev

eredmeny- nem

Ectv.32

nu

Mutato teliesitese

rgen

lla)

S (4)c) [(t1+t2-A1-A2XHj+H2>0 25]

(a szem6lyi jellegLl rdforditdsai-a vezeto tiszts6qvis;lok
juttat6sainak figyelembe vetele n6lkUl - el6ri az-osszes
raford ites-kiadas

Tirsadalmi t6m

tottsSqi mutat6
Ectv.32. S (5) a) [(C1+C2)t(cl+AA>I.oZ

Mutato teiiesitese

(a szemelyi jovedelemado meghaterozott reszenek az
ad6z6 rendelkez6sei szerint felajAnlott osszegbol kiutalt
osszeg el6ri az 54.$ szerinti bev6tel n6lkul szlmitott osszes
bevetel kett6 szAzalekAt

Ectv.32

S

(5)b) t(J1+J2XH1+H2>o5l

(a kozhaszn0 tevekenyseg drdekeben felmLrult
kottseqek.
rdfordit6sok elerik az osszes rafordit6s a ket ev d aqaian
_--.

=-

Ectv. 32 S (5) c) [(Li+12)t2
(a kozhasznu tev6kenys6genek elldt6sat tarl6san (ket 6v
atlageban) Iegalabb tiz kozerdekrj onkentes tevekenys6get
v6gz5-s-zemely segiti a kozerdek0 onk6ntes tevekenyseiroJ
s:p!g?QQ9. t . torv6nynek meofetetoen

nem

