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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. 

Az Egyesület 2018. évi bevétele 1.284 eFt volt, összes kiadása 1 961 eFt. Így az Egyesületnek 
2018-as évben -677 eFt vesztesége keletkezett. 

Összefoglaló 2018. 

1.Ülések és szakmai egyeztetések, a 2018. év főbb feladatai: 

A 2018-ban a szervezet egy közgyűlést és egy elnökségi ülést tartott.  
 
A közgyűlés: 2018. május 17-én volt és az alábbi témák kerültek megvitatásra: 
 

• 1. napirendi pont: A 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámoló és a 2018. évi tervezet 
elfogadása (Csasztvan András) 

• 2. napirendi pont: Alapszabály módosítás és új elnökségi tag választása (Csasztvan András) 
• 3. napiredni pont: JelenLét fesztivál összegzése (Rusz Milán) 
• 4. napirendi pont: A 2018. évi tervek egyeztetése (Csasztvan András) 
• 5. napirendi pont: Egyebek 

 
Az elnökségi ülés: 2018. május 17-én volt és az alábbi témák kerültek megvitatásra:  
 

• 1. napirendi pont: A 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámoló és a 2018. évi tervezet 
elfogadása.  

• 2. napirendi pont: Az elnökség összetételének a megvitatása. 
• 3. napirendi pont: Az alapszabály módosítás megvitatása. 
• 4. napirendi pont: Egyebek.   
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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 tartalommal frissítünk. Az oldal lehetőséget 
nyújt a 13 nemzetiségi tagszínház bemutatkozására és a közönség informálására. /Adatokat, 
információkat, bemutatók időpontjait a tagszínházak feladata megadni./ A weboldal karbantartása, 
programokkal való frissítése természetesen ebben az évben is része volt a működéshez kapcsolódó 
feladatoknak.  

 

3. Közösségi oldal 

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

http://www.nemzetisegiszinhaz.hu/
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4. A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség szerepe a díjaknál  

Magyar Teátrum Díjat nyert Prágai Tibor Tivadar, a Magyarországi Szerb Színház szcenikusa. 
 

 
A Magyar Teátrumi Társaság 2010-ben alapította meg a Magyar Teátrum Díjat, mellyel a 
színházi háttérszakmákat és azok legkiválóbb művelőit kívánja megbecsülni, erkölcsi és anyagi 
értelemben egyaránt.  

A Magyar Teátrum Díjat évente legfeljebb nyolc szakember kaphatja 
meg: öt szakmai díjat és három különdíj kerül átadásra. A Magyar 
Teátrum Díjat a zsűri döntése alapján megkaphatja bármely színházi 
kiszolgáló, háttérszakma művelője, aki munkájával, személyiségével és 
a magyar színházművészet iránti elkötelezettségével rászolgált arra. A 
díjra jelölés legalább két, állami díjjal elismert (Kossuth-díj, Kiváló 
művész, Érdemes művész, Jászai Mari-díj) színházi alkotó és a jelölő 

színház igazgatójának együttes javaslata alapján történhet. A jelöltek közül a Magyar Teátrumi 
Társaság elnöksége választja ki a díjazottakat. 

http://www.nemzetisegiszinhaz.hu/
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6. Rendezvények a Szövetség életében 

Jelen/Lét Fesztivál 2018 
 

 

 

A Magyarországi Szerb Színház kezdeményezésére a Magyarországi Nemzetiségi Színházi 
Szövetséggel közös szervezésben 2018. március 20- 26. között került megrendezésre az idei 
„Jelenlét” Fesztivál, a magyarországi nemzetiségi színjátszás seregszemléje. Az eseménysor két 
helyszínen, a Nemzeti Színházban és a Szerb Színházban várta az érdeklődőket. A fesztivál kiváló 
lehetőség arra, hogy a nemzetiségi színházak képviselői együtt legyenek és megmutatkozhassanak a 
nagyközönség és a szakma előtt. 
 
A JELEN/LÉT Nemzetiségi Színházi Fesztivál Megnyitó Gálaműsora 
2018. március 20. 19:00 – NEMZETI SZÍNHÁZ, Nagyterem 
Konferál: 
Benkő Péter – Jászai Mari-díjas 
Holczinger Szandra 
Fellépnek: 

• Hadzsikosztova Gabriella – Malko Teatro – Bolgár Nemzetiségi Színház 
• Cervinus Teátrum táncszínházi produkciója –  Csasztvan András koreográfiája 
• Jónás Judit – Cinka Panna Cigány Színház 
• Gyurity István – Pécsi Horvát Színház 
• Szent Szerafim Ortodox Férfi Kórus – Nagybecskerek 
• Váradi Mária – ANI – Budavári Örmény Színház 
• Artashat Örmény Színház – Levesben c. előadásból részlet 
• Vertigo Szlovák Színház – Női öltöző c. előadás  /Thirring Viola, Dér Denisa, Gubik Ági,  

Jókai Ágnes/ 
Trojan Tünde (lengyel) 
Kollatos Fotios (görög) 
Jurkovits Zorica (szerb) 
Álmosd Phaedra (görög) 
Koncz Eszter (magyar) 
Tóth G.-Keller Linda (örmény) 
Frank Ildikó (német) 

• Matoricz József – Magyarországi Szerb Színház 
• Frank Ildikó – Német Nemzetiségi Színház 
• Rusz Milán – Magyarországi Szerb Színház 
• Nyári Oszkár – Karaván Színház és Művészeti Alapítvány 

http://www.nemzetisegiszinhaz.hu/
https://port.hu/adatlap/szemely/holczinger-szandra/person-347036
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• Urartu Örmény Színház – musical részlet 
• Deutsche Bühne Német Színház 

Boglári Tamás 
Paula Donner 
Melissa Hermann 
Horgász Dezső 
Andrzej Jaslikowski 
Lotz Katalin 
Zakariás Máté 
 
 
Karmin Nura – Nemzetiségi Népdalfantázia 
Össznemzetiségi finálé 
 

 
 
 
9. Pályázatok 
2018. év közepéig elszámolt a Szövetség a 2016-ról maradt 6 elszámolatlan pályázattal, így 2019-től 
nyílik újra lehetőség az NKA Színházművészeti Szakmai Kollégiumához pályázni.  
2018-ban három sikeres pályázatot tudtunk megfogalmazni:  
NEA – működési pályázat: 450.000.-Ft 
NEA – szakmai pályázat: 400.000.-Ft 
MMA – 500.000.-Ft 
 
10. Partnerkapcsolatok: 
Magyar Teátrumi Társaság 
Nemzeti Kulturális Alap 
Magyar Művészeti Akadémia 
Bethlen Gábor Alap 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
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11. Érdekképviselet 
Emberi Erőforrások Minisztérium – Működési pályázatok , TAO 
Bethlen Gábor Alap – A nemzetiségi színházak kiegészítő támogatása 
Parlament Nemzetiségi Bizottsága – nemzetiségi színházak előadóművészeti törvény szerinti 2018. évi 
működési támogatása. 
 
 
12. Taglétszám: 19 színház , 10 egyéni tag 

- A Pest megyei Kormányhivatal Előadóművészeti Iroda által regisztrált tagok: 7 színház 
- TAO alapban érintettek: 6 színház 
- Egy színház kérte a tagsági viszonyának megszüntetését: Hókirálynő Meseszínpad 

 
 
13.Tagdíjak teljesítése:  
 
 
14. Felügyelő Bizottság jelentése 
 
 
15. Szakmai munkát segítő szolgáltatások 
 
Egyesületünk titkári és adminisztrációs munkáját 2018-ban is szerződés szerinti megvalósításban 
ellátta az Ypsylon Média Kft., valamint a működési elszámolás részét képezi az állandó könyvelői 
megbízás díjazása.  
 
 
 
 
 
Budapest, 2019. április 26. 
 
 
 
        Csasztvan András 
        elnök 
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