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1. Számviteli beszámoló

A Gólem Színház Közhasznú Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról a Számviteli 
Törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. A mérleg főösszege 6 745 000 Ft. A jelentés 1. számú melléklete tartalmazza 
a mérleget és az Egyesület eredménykimutatását. 

2. A szervezet bemutatása

A Gólem Színház Egyesület tagja a Független Színházak Szövetségének illetve az 
Association of Jewish Theaters szakmai szervezeteknek. A Gólem Színház Közhasznú 
Egyesületet a Fővárosi Bíróság 11517. sorszámon tartja nyílván. A bírósági határozat 
száma: 12. Pk. 60295/2005/6.

3. Költségvetési támogatás felhasználása

Tárgyévben az Egyesület pályázati úton 400 000 Ft támogatásban részesült, amelyből 
200 000 Ft-ot működési célokra 200 000 Ft-ot pedig “Közösségi páholy” címet viselő 
projektjének részleges lebonyolításához használt fel.

4. Külföldi alapok támogatásának felhasználása

Az egyesület tárgyévben összesen 32 806 000 Ft értékben kapott támogatást angol, 
holland és amerikai alapítványoktól. Ezeket az összeget a Judafest rendezvénysorozat, az 
Open Jewish Stage címet viselő programsorozat illetve a Trükk és az Amerikai hercegnő 
című színdarabok megvalósításához használta fel.

5. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Az előző évhez képest az Egyesület vagyona 164 000 Ft-tal nőtt, amit az közhasznú 
tevékenységhez kapcsolódó folyamatos, biztonságos működés megvalósítására kívánunk 
felhasználni.

6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások juttatások

A 2009. évben az Egyesület két főt alkalmazott napi négy órás részmunkaidőben. Ennek 
bérköltsége 1 831 000 Ft a hozzá kapcsolódó járulékok pedig 600 000 Ft.

7. Szakmai beszámoló

A 2008/2009-es évadban a Gólem Színház bemutatóiban elsősorban arra koncentrált, 
hogy megmutassa, hogyan látja a zsidó közösség a világot.

A Színház 2009. februárjában mutatta be Etgar Keret: A trükk című darabját a Kino-ban. 
Az előadás a szerző nyolc novellájából írt színpadi változat, amelyet Borgula András az 
Egyesület titkára, a színház művészeti vezetője alkalmazott színpadra. Tárgyév során az 
előadást 9 alkalommal játszottuk, meghívást kapott a Sziget Fesztiválra illetve 2010-ben 
megnyerte a Fringe Fesztivál szakmai díját is. A darabhoz kapcsolódóan megjelent Keret 
25 novelláját tartalmazó 19,99! című kötet szintén az Egyesület gondozásában.

Az évad másik bemutatója szeptemberben Nissim Aloni: Az amerikai hercegnő című 
drámája volt, amelynek a Thalia Színház Új stúdiója adott otthont. Az előadást tárgyévben 



6 alkalommal játszottuk.

Decemberben másodszor került megrendezésre a Gólem Fesztivál, amelynek ezúttal a 
Nemzeti Színház adott otthont egy koprodukciós szerződés keretében. A Fesztiválra 
(melynek alcíme Izraeliek és izraeliták a Nemzetiben) a Gólem saját produkciói mellett 
három különböző zsánert képviselő izraeli társulat kapott meghívást. Dana Ruttenberg 
tánccsoportja a Naba című prdukciót, a Herzlya Theatre Ensemble a Yermát, míg a Simtha 
Színház a Zsidó kutya című darabját mutatta be a fesztiválon. Az esemény 3 napja alatt öt 
előadást és egy kiállítást is megtekinthettek a Nemzeti Színházban fesztiválozók.

Az évben tovább  folytattuk közösségi színházi projektünket. Az Open Jewish Stage (OJS) 
csapata 2009 nyarán Kondorfán vett részt egy 8 napos dráma táboron. Az ott készült 
előadást később a helyszínen, Nagykanizsán és Bécsben is bemutattuk a közönségnek. 
A projekt második felvonása Budapesten zajlott, ahol egy hosszú hétvége során a 
résztvevők három különböző táncstílust sajátíthattak el. A végeredményt természetesen 
most is bemutattuk a nagyközönségnek.

Folytatódott a Judafest rendezvénysorozat is. A már hagyományos vircsaft utcabál és 
gasztronómiai fesztivál mellett 2009-ben egész nyáron jelen voltunk a Gozsdu udvarban, 
ahol a zsidó jellegű kirakodóvásár mellett gyerekprogramokat, koncerteket és 
ismeretterjesztő programokat kínáltunk.

A közhasznúsági jelentést a Gólem Színház Közhasznú Egyesület vezetősége 2010. 
június 2-án elfogadta.


