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A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Egyesület 2010-ben azzal a céllal jött létre, hogy a 
magyarországi nemzetiségi színjátszás egyre gazdagabb sokszínűségére alapozva, eddigi eredményei 
védelmében, intézményei fejlődése érdekében összehangoltan léphessen fel éredekei és céljai 
megvalósításáért.  

E célok közül kiemelkednek a nyilvánosság biztosításának fórumai, amikor a média segítségével 
tagjaink (akik együttes erővel képviselik a hazai cigány, örmény, német, szlovák, ukrán, görög és 
szerb nemzetiségi színjátszást) egyenként és közösen is megmutathatják magukat, kisebbségi 
kultúrájuk értékeit a szélesebb közönség felé közvetíthetik. /Nemzetiségi színházi találkozó/ 

A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség meghatározó és folyamatos tevékenységet fejt ki a 
magyarországi nemzetiségi színjátszás és színházi élet törvényi szintű szabályozása érdekében. /pl. 
támogatási rendszer../ 

Egyesületünk arra törekszik, hogy a magyarországi nemzetiségi színjátszás területén működő 
szakmai szervezetek tevékenységét koordinálja, továbbá állandó és nyitott szakmai kapcsolatot 
alakítson ki a magyar színházi szakmával. 

Összefoglaló 2016. 

1.Ülések és szakmai egyeztetések 

A 2016-ban a szervezet két közgyűlést tartott.  
 
I. Közgyűlés 2016- március 8-án az alábbi témák kerültek megvitatásra: 
* új tagok felvétele, melynek során felvételt nyert a Kritikai Gondolkodás Csoport, Horvát Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. Artashat Örmény Színház. Budavári Országos Örmény 
Önkormányzat, Szekszárdi Német Színház 
* tagozatok létrehozása. Alapszabály módosítás. 
* elnöki beszámoló. 
* Kishegyi Viktória lemondása az FB tagságról, ennek megfelelően az  tisztség megszüntetése, 
Alapszabály módosítás.  
* A 2014. év és a 2015. év szakmai beszámolójának és a 2015. év mérlegének elfogadása.  
* A 2016. év szakmai és pénzügyi tervezetének elfogadása. A tagdíjak egy összegben történő 
kiszámlázására vonatkozó alapszabály módosítás. 
 
II. Közgyűlésre 2016. október 17-én került sor a tisztrújító közgyűlésre, melynek során az alábbi 
határozatok születtek: 
Az 5 fős elnökség a szavazati eredmények ismeretében az alábbiak szerint áll fel: Csasztvan András, 
Frank Ildikó, Jónás Judit, Rusz Milán Márk, Vidákovics Szláven. Megbízatásuk az Alapszabály 
értelmében 3 évre szól. Az elnökségi tagok maguk közül választják meg az elnökségen belüli elnöki, 
alelnöki és titkári tisztségeket. 
Elnökségi pozícióm miatt indokolttá vált 1 új FB tag megválasztása. Írásban lemondtam FB 
tagságomról.  Az új FB tag személyére vonatkozóan egy javaslat érkezett, aki elfogadta a felkérést. 
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A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta helyemre Onodi Daniellát felügyelő bizottsági tagnak. 
Trojan Tünde tagfelvételi kérelmének támogatásával az egyesület tagság 29 főre bővült. /Csoportos: 
19 Egyéni: 10/ 
A tagság a közgyűlésen megfogalmazta az új elnökség alábbi, fontos feladatait:  
- az alapszabály módosítása a magánszemélyek tekintetében 
- a szövetség lépjen ki az előadó-művészeti intézmények köréből és térjen vissza az eredeti 
érdekképviseleti tevékenységhez 
- az éves nemzetiségi színházi találkozó visszatérése: ARCUS-FEST minden év őszén 
 

2016-ban 3 elnökségi ülést tartottunk, melynek során szakmai egyeztetéseket folytattunk az alábbi 
témakörökben. 
I. ülés: 2016. március 8. 
* elnöki beszámoló – Gergely László 
* nemzetközi kapcsolatok fontossága 
* finanszírozási kérdések és problémák 
II. ülés: 2016. október 17. 
A tisztújító közgyűlést követően elnökségi ülést tartottunk, új elnsökég állt fel: Csasztvan Andás 
elnök, Rusz Milán alelnök, Vidákovics Szláven, Jónás Judit és Frank Ildikó elnökségi tagok 
részvételével.  
III. ülés: 2016. november 14. 
Az új elnökség ülésén az alábbi témák kerültek napirendre: 
* elnöki beszámoló és az átadás-átvétel részleteinek ismertetése, megvitatása 
* jövőbeli tervek, megoldási javaslatok, helyzetelemzés, folyamatban lévő NKA-s pályázatok 
értékelése. 
 
Elnökként 2016. 10. 19-én a Parlament Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága Köznevelési és 
Kulturális Albizottságának ülésére kapott meghívást, ahol beszámolt a magyarországi 
nemzetiségi színjátszás helyzetéről. Az anyag letölthető a Parlament honlapjáról: NEB/39-
6/2016./kk. iktató számú jegyzőköny /11-17. oldal, Csasztvan András MNSZSZ elnökének 
tájékoztatója/ Ezen a tájékoztatón kértem a 100 milliós támogatás lehetőségét a 2017-es évre is. A 
színházi regisztrációs irodánál nyilvántartott 8 nemzetiségi tagszínházunk részesülhet ebből a 
támogatásból. 
 
2. Honlap fejlesztése, karbantartása 

A Magyarországi Nemzetiség Színházi Szövetség színfoltja a hazai színházi életnek és szeretnénk ezt 
mindenki számára elérhetővé tenni, ebben segíti szervezetünket a létrehozott honlap, a 
www.nemzetisegiszinhaz.hu, melyet folyamatosan új tartalanommal frissítünk. Az oldal lehetőséget 
nyújt a 13 nemzetiségi tagszínház bemutatkozására és a közönség informálására. /Adatokat, 
információkat, bemutatók időpontjait a tagszinházak feladata megadni./ 

3. Közösségi részvétel  

A Nemzetiségi Színházi Szövetség saját facebook oldalt üzemeltet, mely lehetőséget biztosít a 
kapcsolatteremtésre és a gyors információ megosztásra. Itt tagszínházaink és a szövetség eseményeit  
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kommunikáljuk. A közösségi szerepvállalást egy önálló FB csoport is garantálja, mely lehetővé teszi 
a tagok közti zárt, ugyanakkor gyors kommunikációt. 

4. A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség szerepe a díjaknál  

Jászai –díjra jelöltükVidákovics Szláven színművész urat. Vidnyánszky Attila a Magyar Teátrumi 
Társaság elnöke javasolta Rusz Milán személyét, mely javaslatot a Nemzetiségi Színházi Szövetség 
is megerősített. 
 
2016 decemberében a Magyar Teátrum Díj Nemzetiségi Különdíját pedig Nagy Imréné, a Cervinus 
Teátrum színházi titkára, gazdasági ügyintézője kapta. /Más jelölés nem érkezett a nemzetiségi 
színházi kategóriában./ 
 

A Szövetség – ezen belül Rusz Milán alelnök - 2016. novemberében-decemberében lobbizott egy 
budapesti szerb színház létrehozásáért /Tivoli Színház épületében/, melyet közösen használhatnák a 
nemzetiségi színházak. Ennek érdekében elkészítettünk egy igényfelmérést, amely táblázat a 
beszámoló mellékletét képezi. Ez az anyag a szerb-magyar kormányközi ülésre készült. 

5. Nyertes pályázatok 2016-ban 

206107/12701   JelenLét        500 000 Ft  
108103/00947  Guernica 80         400 000 Ft 
108145/00554  A Vén Európa Hotel című előadás továbbjátszására 1 000 000 Ft 
108117/04379  Szervusztok pajtikák      1 000 000 Ft 
105058/16 A Magyarországi Német Színház, a Pécsi  

Horvát Színház és a Cervinus Színház meghívásának 
támogatása        500 000 Ft 

3416-03-0041/16 A Vén Európa Hotel című produkció országos  
forgalmazásának támogatás       500 000 Ft 
NEA Működési       300 000 Ft 

 

6. Rendezvények a Szövetség életében 

POSZT OFF 2016 
2016-ban a Vertigo Színház, valamint a Magyarországi Szerb színház kapott meghívást a POSZT 
off-ra.  
Vertigo: Ondrej Šulaj: Mese a kutyusról és a cicusról című történetének színpadi adaptációjával 
debütált a POSZT Fesztiválon. 
Szerb színház:  
 
Javaslatot tettünk arra vonatkozóan, hogy a magyarországi színész képzésben jelenjen meg a 
nemzetiségi színész képzés is. /pl. Kaposvári Egyetem/ 
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Ebben a témában meg kell tudnunk határozni, hogy mit várunk el a képzéstől, milyen 
tananyagtartalommal, és várhatóan mekkora létszámmal, mekkora igénnyel. /Erre vonatkozóan 
nincsenek mért adataink./ 
 
A Nemzetiségi Színházi Társulat a Bethlen Téri Színházban  
2016. 06. 13. két előadásban bemutatta Remenyik Zsigmond „Vén Európa” Hotel – c. darabját. 
 
Éljen a szerelem! - Gergely László emlékestje 
Gergely László, a Nemzetiségi Színházi Szövetség alapítóelnökének tiszteletére, az ő emlékét 
mindörökre megőrizve, szellemiségét képviselve és munkásságát átörökítve, a Nemzetiségi Színházi 
Társulat jótékonysági előadást tartott a Bethlen Téri Színházban 2016.október 5-én. 
Az “Éljen a Szerelem!” című operett előadás az elhunyt rendező első közös munkája az általa életre 
hívott Nemzetiségi Társulattal.  
 
A Nemzetiségi Színházi Szövetség tevékenységét 3 fő a Magyar Teátrumi Társaság alkalmazásában 
lévő munkatársak segítették.  
 Soltész Judit – napi adminisztráció 
 Csiki Csaba – arculat, honlap, megjelenés… 
 Pintér Gábor – a Nemzetiségi Társulatra  vonatkozó NKA-s pályázatok 

 megvalósítása,szakmai, pénzügyi elszámolása. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2017. május 11. 
 
 
 
 
 
 
         Csasztvan András 
         elnök 

 


