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A szervezet adatai: 

 

1./ A szervezet megnevezése: Formiusz Színházi Egyesület  
címe: 1077 Budapest Rózsa u 47/a.  

2./ képviselője: Csáki Rita elnök  

3./ székhelye: 1077 Budapest Rózsa u 47/a.  

4./ adószáma: 18189591-1-42  

5./ egyesület célja szerinti besorolása: kulturális tevékenység  

6./közhasznúsági fokozata: közhasznú  

7./ Nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60553/2005/2/I,  

kelte: 2005.07.01.  

Nyilvántartási szám: 11561  

8./ az egyesület célja szerinti besorolás: kulturális tevékenység  

9./ Az egyesület célja: Színházművészeti-, előadóművészeti tevékenység végzése, művészeti 

alkotások létrehozása a színház- és a filmművészet, valamint a filmforgatókönyvírás és az 

előadóművészet területén. 

 

 

 

I. Az ellátott közfeladat tárgya:  
A törvényben meghatározott közhasznú tevékenységek kitételeinek megfelelően a következő – 

alapokiratban is rögzített – feladatokat látjuk el:  

- kulturális élet támogatása  

- a színházi előadások műsoron tartása  

- új előadás létrehozása  

- színházi vendégjátékok lebonyolítása  

- képviseli a színház és filmművészet ügyét  

 

 

II. A célok elérése érdekében 2013-ban ellátott feladatok: 

 

Egyesületünk a 2013. évben is rendületlenül, töretlen lendülettel működött. Annak ellenére, hogy  

az anyagi nehézségek miatt felnőtt bemutatót nem tudtunk létrehozni - hiszen tagjaink 

(legnagyobb örömünkre) más színházaknál is kaptak lehetőséget, így egyeztethetetlenné váltak. 

 

 A 2012-ben bemutatott Harold Pinter Árulás című előadásunkban az egyesületben történt 

tagcsere miatt szereplőváltozás is történt, ennek ellenére nagy sikerrel játszottuk előadásunkat az 

RS9 Színház színháztermében. A felújított előadás külön érdekessége az volt, hogy az RS9 

Színházban egyesületünk Harold Pinter előadásával párhuzamosan a szerző egy másik darabját is 

műsorra tűzte. kapva kaptunk az alkalmon és Sződy Szilárd rendezővel összefogva létrehoztunk 

egy különös fúziót a két előadásból Pinter "2 in 1" címmel. A két egyfelvonásost szünet 

választotta el egymástól, és külön érdekességként a néző a két egyébként különálló előadásban 

azonos szereplőt is felfedezhetett. Facskó Marica az Árulás Emmája, a második felvonásban - 

Hétórai tea - egy teljesen más karakterben ábrázolhatta a nőt, a feleséget.  

Az előadásban külön büszkék vagyunk arra, hogy tagjaink maximálisan kiveszik részüket az 

alkotómunkából. Az előadás zenéjét Gallai Péter szerezte, a főszereplők közül ketten alapítótagok 

voltak, és az egyesület elnöke Csáki Rita rendezte az előadást. 

Jubiláltunk ezzel a darabbal, hiszen 2004. áprilisában ennek a darabnak az első változata próbáin 

alakult egyesületünk. Büszkék vagyunk arra, hogy közel tíz évvel később egy teljesen más 

feldolgozásban emlékezhettünk vissza egykori önmagunkra és a kezdetekre.    
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 Gyermekeknek szánt mesedarabjaink sikere a pályázatokban és a néző számban illetve a 

visszajelzésekben is sikereket könyvelhet el. Piroska és a Farkas című előadásunk az előadói 

jogvédő iroda által kiírt pályázaton a nyertesek között volt. 

Részt vettünk a már hagyománnyá váló Ferencvárosban megrendezésre kerülő Játszó- Szerdák 

sorozaton, előadásainkat a Ráczkevén megrendezésre kerülő Péntek esti korzóra is folyamatosan 

hívják, és számos vidéki illetve budapesti művelődési ház és oktatási intézmény keresett meg 

bennünket illetve kért tőlünk előadásokat, és hívott meg bennünket különféle előadó művészeti 

tevékenységekre.  

 

 Műsoron lévő előadásaink 2013-ban: Buták versenye, A kiskakas gyémánt félkrajcárja, 

Árulás, Hol terem a..., A hencegő nyúl, Jófonó Zsuzsika, Piroska és a Farkas, Könyvtári mesék, 

Téli mogyoró, Az okos nyúl...  

 

 

 Büszkék vagyunk arra, hogy előadásainkat 3950 néző, felnőtt és gyermek láthatta a 2013-

as évben. (ld. KSH) 

 

 

 2012-től Detre Annamária és Kovács Éva Rebecca tagjaink a Szabálytalan Illemóra 

előadássorozatával olyan sikeres könyvtári sorozatot hozott létre ahol a gyermekek közvetlen 

segítséget és útmutatást kaphattak.  

 

 

Egyesületünk a 2013-as évben is folytatta az alapító okiratban rögzítetteket miszerint magas 

szinten szeretnénk űzni az anyagi nehézségek mellett is a magyar színház - és filmművészet terén 

kitűzött céljaink. 

 

 

Terveink között van, hogy a határon túlra is megpróbáljunk eljuttatni a Formiusz Színházi 

Egyesület művészeti alkotásait. 

 

 

 

 

 

        Csáki Rita, egyesületi elnök 
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