
BESZÁN{oLÓ

a Győri Balett 2015. évi művészeti tevékenységéről és gazdálkodásáról

ELOADO-MUVESZETI ALAPTEVEKENYSEGUNK TELJESITESE

2015-ös év műsortervében megvalósult új bemutatók:

Ne bdnts! című előadásunkat 2015. május I4-én mutattuk be a Fiatalok a Fiatalokért
gyermek- és ifiúsági művészeti nevelési programunk emblematikus produkciójának
tekintjük. Fiatalok a Fiatalokért programunk missziója összetett: egyrészrőI fel szeretnénk
kelteni a ftatal korosáály figyelmét és érdeklődését a művészetek, esetiinkben a
táncművészet iránt, hogy a gyermek korosztályból ,,balettet értő" és szerető nézőt
neveljünk, az iflúságnak pedig a korosztályukat érintő problémákra rámutatva - és nem
tabuként kezelve azokat - egy ,,beszéljünk róla" fórumként is szeretnénk működni
előadásainkkal.
A koreográfia Velekei László alkotása. Az előadások utáni beszélgetések a pszichológus
moderátoroh a közönség és a szalcmai lcritikusok részéről egtaránt felftkozott érzelmi
reakciókat és a téma irónti társadalmi felelősséget váltják ki.

Egyensúly címmel 2015. november I4-én az Uneven és A terem című egyfelvonásos
baletteket mutattuk be.
Ú;aUU mérfoldkőhöz érkezett a társulat azzal, hogy két, ízig-vérigXXl. századi darabot
tűzött műsorára, mind témaválasáásukat, mind a mozdulatvilágukat s mind a szcenikai
megoldásokat tekintve: az est első részében Cayetano Soto: UNEVEN (Kizökkent), a
második részében Velekei Lászlő A TEREM című koreográftáját állítottuk színpadra. A
bemutatót követően Győrben és Budapesten 13 alkalommal játszottuk 2015-ben.

Repertoarban tartott művek :

- Zorba - Olaszországban 8 városban 9 előadás, Izraelben 6 alkalommal

- Szentivánéji álom - Németországban Svájcban, Ausztriában 10 alkalommal

- A vaskakns -Tatabányán 3 előadásban

- Generációk est: Bolero; Carmina Burana- Győrben (bérletben) és Budapesten,
Nagyváradon, Pécsett

- Queen balett -Németország,Dánía 8 előadás



Nemzeti minősítésű előadó-művészeti szervezetként feladataink közé tartozik a fesztivál -

szervezés is. Nagy sikerrel, újdonságokka| gazdagitva rendeztük meg június 15- 2l. között
a XI. Magyar Tancfesztivált, amelynek összességében közel 12 ezer látogatoja volt.
Ahazai ttáncmúvészet szinte teljes palettáját felvonultató XI. seregszemle fókuszában a

gyermekdarabok álltak. Az1. Gyermek Táncfesztivál előadásai a Bartók Béla Megyei
Művelődési Központban voltak, amely új helyszínként kapcsolódott be a rendezvény-
sorozatba.
A kortars kamaradaraboknak továbbra is a Győri Nemzeti Színhén Kisfaludy terme adott
otthont. A fesáivál programjában a hazaí kísérletező, kortárs társulatok idén irodalmi
műveket, illetve azok ihlette darabokat szerepeltettek.

A Nagyszínpad a kiemelt előadások színtere volt, a vezető hazai társulatok mutatkoztakbe
premier darabjukkal, yagy legnépszenibb előadásukkal.

Társműfajként jelent meg a programban a kísérletező, és rövid idő alatt népszenívé vált
Recirquel Ú;cirkusz Társulat, amely előadásaiban a táncművészet kifejező erejére is
támaszkodik

A fesáivál az előző évhez hasonlóan szabadtéri ing;renes programokat is kínált Győr
belvrárosában, a II. János Pál téren, ahol könnyedebb táncelőadások, igényes könnyűzenei
élőkoncertek vonzották a közönséget. A legtöbb nap ténchánzal, közös tánccal zátrult.

Kísórő programként a Táncoló Filmkockák sorozat a műfaj népszení és igényes,
filmvásznon is megielenő stílusteremtő nagy korszakait mutattabe a Rómer Hánban Lakatos
János Nívó-díjas koreográfus.

A fesáiválra látogatők Yuri Pysar festőművész ,,Piaíto" című kiállítását tekinthették meg a
szitlház előc sarnokában.

A rendezvényhez kapcsolódó 2 szakmai fórumra a Múzeumh énban került sor.

A fesáivál ideje alatt tartott balettkurzuson a Győri Balett táncművészei és mentorálltjaink -

a Budapesti Táncművészeti Főiskola, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, a
Győri Tánc-és Képzőművészeti Szakközépiskola balettnövendékei - vehettek résá.

A Magyar Táncfesztivált Győr város kiemelten kezeli, és 2015. évben is többfele módon
támogatta.

A fesztivál a kezdetektől fogva éIvezi a Magyat Táncművészek Szövetségének szakmai
tátmogatásá| a Nemzeti Tancszínhaz egyittmtiködő partneri segítségét, az Emberi Erőfonások
Minisztériuma és a Magyar Művészeti Akadémia figyelmét.

A rendezvény a város értékes turisztikai kínálati eleme, amely hatarainkon túlról is vonzza a

látogatókat. 20l2-ben a Magyar Táncfesztivál elnyerte az 5 évre szóló ,,Nyugat-dunántúli
turisztikai régió kiemelt kulturális és örökségturisztikai rendezvénye" címet.



Jelentős események, vendégszereplések, rendezvények

- Már hagyománynak mondható, hogy a Győri Balett, aMagyar Nemzeti Balett, a Pécsi
Balett és a Szegedi Kortars Balett közös estben lép fel Budapesten az Erkel
Szirházban.2015. március 29-én ismét nagy sikert aratotl a 4 társulat.

Ugyancsak a vezető táncegyüttesek együttműködésének egyik, évente visszatérő
állomása a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkoző, ame|yen 9. alkalommal vettiink résá.

Trársulatunk fontosnak tartja, hogy művészetünket megmutassuk a hatráron túl élő
magyarok szátmára is. Nagyváradon láthatta a közönség a Generációk (Boleroi
Carmina Burana) estiinket.

2015-ben a Kisalftild napilap által alapitott Taps-díj gálaestjénekhazigazdája a Győri
Balett volt, Törőcsik Mari a Nemzet szinésze, Kossuth-díjas színművész és JaraiMáté
Jászai Mari-díjas színészközreműködésével. A társulat Taps-díjasa:MattyaAdrienn.

Szeptemberben a Győri Nemzeti Szitthávzal közösen mán 6. alkalommal nyílt napot
rendeztiink az érdeklődők szémára a2015ll6. szinhéni évad nyitanyaként.

A Maraton Kajak-Kenu Világbajnokság megnyitó tinnepségén a hivatalos programot
követően a Győri Balett lépett fel (Velekei LászIő koreográfiáj ával), sajnos a
kedvezőtlen időjarás miatt a betervezett gálaműsor csak részben valósulhatott meg, de
a program végén a versenyzők együtt táncoltak a színpadon a Győri Balett és a
közreműködő Győri Tánc-és Képzőműv észeti Iskola növendékeivel.

Ttársulatunkat nagy megtiszteltetés érte, hogy Thomas Faustmann ur búcsúztatőjén
felléphetett a Kodály című balett részletével, ezzel is kifejezve személye és az AUDI
Hungária iránti tisáeletiinket és me gbecsülésiinket.

Karitatív tevékenység, társadalmi felelősségvállalás: novemberben a Lurkó
Alapítványt ttímogattuk fellépéstinkkel, decemberben ellátogatunk a Petz Aladár
Megyei Oktató Kőrhaz Gyermekosztályára, ahol Velekei Lászlő
gyermekprodukcióiból készült összeállítással, mesehősök jelmezébe bújva tettük
meghittebbé a beteg gyermekek karácsonyát



A 2015. év számokban:

Előadások szánna: 67 ebből: hazu33, külföldi 34

saját49, fogadott 18

Látogatók szátma: 51 153 fö ebből: sajáthazu 16.528

saját külftildi 29.275

fogadott 5.350

Bemutatók száma: 3

Repertoáron tartott (összes) darab 9

20 1 5 -ben tovább gyarapodott kitüntetettjeink, díjazottj aink névsora:

Velekei Lászlő : Har angozó -díj áll ami kittinte té sb en ré sze sül t

Berzéki Melinda: Az évad legjobb pályakezdő táncművésze Maglar Táncművészek
Sz öve t s é ge kitünteté s e

Gyurmánczi Diana: AUDI Hungtíria Minőségi Táncművészetért Díj

MailzaAdrienn: Taps-díj - a Kisalföld napilap és Lapcom Zrt. elismerése

J ekli Zoltán: Kardirex Művészeti-díj

Velekei Lászlő: Carmen-díj - a Solydent Kft. elismerése



INTEzMENytrNr caznÁr,ronÁsa
A 2015. évi intézményi költségvetés teljesítési adatai:

Kiadások főösszege: 428.415 EFt, bevételek főösszege: 433.853 EFt. Azelemi költségvetés
(eredeti kiadási és bevételi előirányzatok) főösszege 338.836 EFt volt, amely év közben
434.372 EFt-ra módosult. Az előir:ányzat módosítások 95.536 EFt-os összegéből irányítő
szervi haüískörben 49.599 EFt, saját hatáskörben 45.937 EFt - ebből 8.818 EFt előző évi
maradvány miatt - évközi előirányzat-növelés történt.

A kiadások megoszlása a teliesítési adatoknál:

személyi juttatrások 242.363 56,6Yo

munkaadókat terhelő járulékok 57.885 I3,5 oÁ

dologi és egyéb kiadások 124.435 29,0 Yo

beruházások 3.732 0,9 Yo

A bevételek megoszlása a teljesítési adatoknál:

működési bevételek ll5.224 26,6Yo

működési célú támogatások
állaínháztartason belülrő| 27.630 6,4 Yo

működési célú átvett pénzeszközök
állafiÁáztartáson kívülről 19.489 4,5 Yo

kányítő szervi támogatás 262 692 60,5 Yo

ebből: központi állami 57.000

előző évi maradvány 8.818 2,0Yo

A teljesítési adatok viszonyítása az eredeti és a módosított előirrln}izatokhoz:

előirényzat teljesítés
eredeti módosított

KIADÁSoK

személyi juttatások 204.861 242.599 242.363

munkaadókat terhelő járulékok 48.748 58.118 57.885

dologi és egyéb kiadások 84.227 l29.79I 124.435 i

beruhtízások

kiadások összesen

1.000 3.864 1712

338.836 434.372 428.415



előirányzat
eredeti módosított

teljesítés

BEVETELEK

működési bevételek

működési célú támogatások
ellambáztartáson belülrő l

működési célú átvett pénzeszközök
áIlarthaztartás on kívülről

irányító szervi támogatás
(ebből: központi állami 57.000)

előző évi maradvány

bevételek összesen:

80.100

10.000

248.736

0

19.489

263.2II

8.8l8

19.489

262 692

8.8] 8

0

II5.224 II5.224

27.630 27.630

338.836 434.372 433.853

Az eredeti intézményi elemi költségvetés előirányzatai az év folyamán 28,2oÁ-kal
növekedtek.

P ály ázati tevékenys é gü nk eredményeképpen 27 . 5 0 0 EF t p ály azati témo gatás s e gítette

alaptevékenységiink színvonalas megvalós ítását:

pályázati azonosító petlyázati céI

NKA 2944100143 PécsiNközi TánctaIálkozőnBOLERO

NKA 3707111956 XI. Magyar Táncfesztivál

NKA 2942100310 LINEVEN

4923100222 Izraeli turné

NKA 2939100151 KURZUS Sebestyén-Kropf

EMMI3416-08-0003115 ATEREM

NKA 2903102470 Nközi szemlénrészvétel lzraelben

NKA 2942100411 Szegény Dzsoni Os Árnika

NKA 2944100292 Olaszo. tumé Generációk

2014. évről áthűzódó kiutalás Bolero 35.évf.

20 1 S.december 3 1 -ig kiutalva

támogatás összege

300.000

15.000.000

2 900 000

4 000 000

200 000

1.000.000

200.000

2.300.000

1.300.000

300.000

27.500.000



Az előadő-művészeti és a társasági és osztalékadóról szóló törvények által lehetővé tett ún.
,,Tao-támogatások" összege 2015. évben 19.489 EFt-tal bővítette intézményiink művészeti
feladat ellátási lehetőségeit. A(2014. évben realizáltnettó jegybevétel után) számított igénybe
vehető támogatás teljes összegére tudfunk támogatókat találni,pénzügyi teljesítését tekinfue
3.600 EFt áthűződott 2016. évre.

Intézményi működési bevételeink - jegy- és bérletbevótelek, valamint hazai éskülfrldi
előadásaink előadási díja, illetve költségtédtése - azév közbeni meghívásoknak,
felkéréseknek köszönhetően - Il%-kal növelte összbevételeinket. (A többletbevétel a
többletfeladat ellátásával összefiiggő többletkiadásokra nyújtott fedezetet.)

Irányítő szervtől kapott támogatásunk emelkedése 4,3 oÁ-kaljárult hozzábevételeink
növekedéséhez, avátratlan szeptemberi 4 millió forint összegű zárolás viszont átmeneti
likvidiási gondokat okozott.

Bevételeink 60 %o-aszátrmazika fenntartó önkormányzati és a központi költségvetésből,
40 %o-a,,saját" bevétel.

Költségvetésiink kiadásai között 56,6 Yo -ot tesznek ki a személyi juttatások, 13,5 %o-ot a
munkaadói jrárulékok.

Valamennyi társulati tagunk közalkalmazott. A közalkalmazotti bértábla szerinti illetmények
- a munkáltatói döntésű illetmény elemmel egyutt - táncművészeink esetében havi bruttó
254.170 Ft, a tulszolgálatért adott juttatással együtt havi bruttó 280.600 Ft átlagbért
jelentenek. Amint mindenki előtt ismert, 8 éve nem volt béremelés aközszférában,igy a
Győri Balettnél sem. Az egészegyüttes viszonylatában2l fő besorolás szerinti illetménye
nem éri el a kötelező bérminimum összegét (2016.03.01-i állapot szerint)

Elgondolkodtatő, hogy mindössze 29 %o ,jut'dologi és alig l %beruháaasi kiadásokra. Evek
Óta gond aszakmat berendezések cseréje. Jelentős összegű beruházás 2006. évben volt
utoljára, hang- és vetítéstechnikai rendszer beszerzés történt, illetve 2009. évben mikrobusz
beszerzés valósult meg.

2015. év végén a99.I70 EFt bruttó értéken nyilvántartott gépek, berendezések,
felszerelésekből 82.814 EFt értékű a}-raleírt, ami azt jelet:rci, hogy eszközeirk84 %o-ban
elhasználódtak, de legalábbis korszenitlenek, és működtetésük egyre költségigényesebb.

Tisáelettel kérem beszámolónk elfogad ását, ezűton szeretném megköszönni Győr Megyei
Jogú Vráros Önkormányzaténaka Győri Balett iránti elkötelezettségét és támogatását!

Győr, 2016. május 24.


