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1. BEVEZETŐ GONDOLATOK - HELYZETELEMZÉS 

 

Közéleti megnyilvánulásaimban, nyilatkozataimban az elmúlt időszakban folyamatosan 

jeleztem, hogy nem kívánok pályázni a harmadik igazgatói ciklusra. Azonban az elmúlt 

hónapok eseményei, történései korábbi álláspontom megváltoztatására kényszerítettek. 

A Gárdonyi Géza Színház társulatának helyzete oly mértékben vált bizonytalanná a 

járványügyi veszélyhelyzet kiújulásával és újbóli erősödésével, s a kényszerű leállás 

következményeként az intézmény gazdálkodása a működési bevételek tekintetében oly 

tragikusan ellehetetlenült, hogy kötelességemnek érzem 10 éves vezetői 

tapasztalatomat, gyakorlati rutinomat, helyismeretemet továbbra is a társulat 

szolgálatába állítani. 

A kialakult helyzetet súlyosbítja, hogy a kultúra területéről november 1-i hatállyal 

kivezetésre kerül a közalkalmazotti státusz. Az intézmény 117 közalkalmazottjából 90 fő 

határozatlan idejű munkaviszonyban álló művész- és egyéb beosztású 

közalkalmazottnak szeptember 14-ig döntenie kell saját – és közvetve a színház – 

jövőjéről. Hatalmas problémát jelent, hogy elkezdhető-e, és hogyan folytatható a 

2020/2021-es színházi évad. Úgy érzem, ebben a szorongató helyzetben nem szabad 

hátra lépnem. 

A mostani, minden tekintetben labilissá vált általános gazdasági helyzetben merült fel a 

fenntartóban a Gárdonyi Géza Színház működési formájának megváltoztatási szándéka 

(költségvetési intézményből közhasznú nonprofit Kft.). Ez az intézkedési terv is tovább 

fokozza a társulat bizonytalanságát. A nyugtalan közhangulatot növeli a folyamatban 

lévő igazgatóválasztási procedúra is. A fenti bizonytalansági tényezők egyike is súlyosan 

érintené a társulatot, de így, halmozottan, rendkívül megterhelő ez az állapot minden 

színházi dolgozó számára. 

A kialakult helyzetben kötelességemnek érzem a folytatást.  

Vissza kell vezetnem a társulatot, az intézményt a pandémiás veszélyhelyzet előtti, 

rendkívül sikeres, harmonikus alapállapotba. Meggyőződésem, hogy ehhez a 

folyamathoz a most elkezdettel együtt legalább három színházi évad szükséges. Talán a 

2023/2024-es szezon lehet újra olyan látogatott és sikeres, mint az elmúlt 10 év átlaga. 

Talán akkorra a fenntartó önkormányzat is a megszokott, s elvárható gazdasági 

mutatókkal rendelkezik ismét, és kialakulhatnak azok a közös működtetési együtthatók, 

amelyek mentén biztonságosan át lehet alakítani a Gárdonyi Géza Színház működési 

formáját. Legalább 300 - 300 millió forintos (50-50 %) közös működtetés mellett a 

gazdasági társasági modell valóban jóval szabadabb mozgásteret biztosíthat a 

szervezeti- és produkciós üzleti terv kialakítása során, valamint a foglalkoztatási, 

szerződtetési motiválás lehetőségei, a munkaidő-logisztika, s a színház tevékenységi 

körének szélesítése terén. 
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Rendkívüli megtiszteltetés számomra, hogy ezt a társulatot vezethettem, irányíthattam 

az elmúlt tíz évben. Nagyon messziről, igen mélyről indultunk, A mostanihoz 

kísértetiesen hasonló gazdasági- és szervezeti, fenntartóváltással terhelt, kiüresedett 

nézőtérrel, elmaradó bérletesekkel fenyegetett helyzetből küzdöttük fel magunkat az 

ország leglátogatottabb színházává (2014/2015-es évad 103.7 %-os látogatottság). 

Mutatóink azóta is kiemelkedőek, büszke vagyok közös eredményeinkre! 

Pályázatom valódi ajánlása az a tíz év, amelyet a Gárdonyi Géza Színház igazgatójaként 

eltöltöttem. Hogy sikeres volt-e, arról tanúskodjanak a továbbiakban az adatok, a 

számok, a statisztika.  

Előző két sikeres pályamunkám alapgondolatait azóta is hiszem és vallom. 

Színházeszményem, arcpoeticám nem változott, sőt, még inkább megerősödött, 

kikiristályosodott. 

Pályázataim eddigi alapszemléletét, gondolkodásmódját, frazeológiáját, tartalmi 

kicsengését nem akarom és nem is tudom mássá tenni. Megalapozott, sikeresen 

megvalósult elgondolásaimat aktualizálom, és beemelem mostani pályaművembe. 

 

2. MAGAMRÓL 

A művészetek vonzásában nevelkedtem. Édesapám, mint kiállító festőművész - 

pedagógus, főiskolai tanár, 20 éven át vezette az egri Tanárképző Főiskola rajz tanszékét. 

Idősebbik bátyám Munkácsy-díjas szobrász, számos köztéri mű mellett a 

székelyudvarhelyi Nemzeti Szoborpark eszmei- és gyakorlati megalkotója. Fiatalabbik 

bátyám színész, korábban másfél évtizeden át a miskolci, ma a budapesti Nemzeti 

Színház elismert tagja, Kossuth-díjas, a Nemzet Művésze.  

2021 tavaszán lesz 45 éve, hogy diplomát szereztem a Színház és Filmművészeti Főiskola 

(ma egyetem) színész fő-tanszakán. Pályám nyolcadik állomáshelye Eger. Mintegy 160 

színpadi mű - többségében vezető – szerepét bízták rám színházaim igazgatói, 

főrendezői. 

34-ik évadomat kezdtem meg idén az egri Gárdonyi Géza Színházban, amelyben közel 

100 színpadi feladatot teljesítettem. A színház keretein belül működő Kelemen László 

Színészképző Stúdióban 4 éven keresztül művészi beszédet tanítottam. 2005 óta 

rendezek is. Tíz éve vezetem kiemelkedő közönségérdeklődés mellett az egri Gárdonyi 

Géza Színházat. 

Fiatal felnőtt korom óta a vizualitás és az emberi beszéd által megfogalmazható 

világ(unk) szintézisének kifejezése foglalkoztat. A látható és hallható környezet humán 

vonatkozásainak, vagyis az emberi társadalom morális kérdéseinek problematikája 

izgat. Ez a kíváncsiság, eligazodási vágy terelt, irányított a legkomplexebb alkotói 

kifejezési forma, a színház felé.  
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Világunk alapkérdéseire – annak tisztázására, hogy ki vagyok, hová tartok, van-e értelme 

az életemnek – választ kereső alapművek főszerepei (Kelemen László, a magyar nyelvű 

színjátszás megalapítójának szerepe Jókai: Thália szekerén c. művében; Madách: Az 

ember tragédiája - Lucifer; Shakespeare: Szentivánéji álom: Oberon- Theseus; Háy 

Gyula: A Ló – Caligula; Servantes: Don Quiote … stb.) után a magam társadalmi, 

magánéleti, szakmai (érzelmi-egzisztenciális) tapasztalatainak összegző, szintetizáló 

kifejezéseként rendezői feladatokban (például Sütő András: Káin és Ábel, Shaw: Szent 

Johanna, O’ Neil: Utazás az éjszakába, Shakespeare: Rómeó és Júlia; Hamlet, Móricz: 

Rokonok, Shaw: Warrenné mestersége) találtam meg alkotói magatartásom, 

alapvéleményem, felelős példám megfogalmazásának és magas szintű kifejezésének 

magától értetődő, legegyszerűbb lehetőségét. Számomra ez maga a Színház, a 

színházteremtés. 

 

 

3. TÁRSULAT 

 
Az Egri Gárdonyi Géza Színház számomra nem egy épületet jelent, hanem egy működő 

színtársulat megkülönböztető neve. Ez a közösségi fogalom jelenti nekem immáron 

harmincnégy esztendeje az „otthont”. 

 

Közös, nagy, szárnyaló sikerek és olykor kiábrándult csalódások színtere, művészi 

sorsközösségben megélt, felkavaró érzelmek kiapadhatatlan tárháza: a társulat. 

 

A társulat: ismerem, többségükkel nemzedéki viszony kapcsol örökre össze. Fiatalabb 

pályatársaim fejlődését testközelből figyelhettem, néhányukat tanítottam, sokukat 

rendeztem, s mint az Agria Nyári Játékok Szabadtéri Színház vezetője, foglalkoztattam. 

A legfiatalabbakat igazgatóként én szerződtettem a Gárdonyi Géza Színházhoz. 

Bajtársaim. 

A társulat: művészi, emberi sorsok, életpályák, köz- és magánéleti életvezetés kísérleti 

forrása, próbája. 

A társulat: díszítők, kellékesek, művészek, művészeti munkatársak, fény- és hang- 

technikusok, asztalosok, lakatosok, festők, fodrászok, öltöztetők, nézőtéri-, szervező-, 

adminisztratív munkatársak - az előadások közvetlen és közvetett kiszolgálói. 

Ők mind. Az előadások felelősségét becsülettel hordozók szorgalmas serege a társulat. 

 

A társulatot kívánom szolgálni továbbra is. Az igazgatói felhatalmazást felelős 

szolgálatnak tekintem, a gondjaimra bízott sorsok irányítási lehetőségével elsősorban 

a Gárdonyi Géza Színház közönségének, lelkiismeretemnek és a fenntartói 

bizalomnak tartozom szolgálati felelősséggel. 
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4. SZÍNHÁZI ARCPOETICÁM 
 

A színház véleményformáló erő, a színházteremtés: véleményformálás. A 

kiérlelt, megfogalmazott és állhatatosan képviselt vélemény: magatartás. A 

magatartás: példa. 

 

 

A XXI. század magyar társadalmának alapkihívása a pozitív példaadás fájdalmas hiánya, 

másként fogalmazva: a becsület becsületének vágyott visszaállítása, rehabilitálása. 

 

E rehabilitációs folyamat kötőszövete: a kultúra. 

A kultúraközvetítés leghatékonyabb, esszenciális műfaja: a színház, hiszen egyedül a 

színház tud ma szintetizáló-komplex, gyors és hatékony választ adni - példamutató, 

sajátos lehetőségeivel – a morális biztonságát vesztett köz- és magánélet kétségbeesett 

kérdéseire: ki vagyok, hová megyek, van-e értelme az életemnek, lehetek-e boldog. 

 

Egy valamikor fiatal, ma már középkorú, emblematikus politikusunk alábbi, 

szentenciaszerű gondolata – mai világunkat alapjaiban formáló – ideillő, színház-vezérlő 

ideológiai sorminta is lehetne:  

 

„Közös jövőnk záloga, hogy mindenki személy szerint, egyéni, személyes példát 

felmutatva küzdjön meg, számoljon le saját benső, romlottságra való 

hajlamaival…” 

 

Tehát az alapkérdés: szabad-e az, ami „szabad”?!  

Szabad-e megtenni azt, amit végül is meg lehet tenni, van rá lehetőség. 

 

 

Önmérséklet – személyes példaadás – önkorlátozás! 

 

 

„Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! 

Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.” 

                               József Attila: Két hexameter  

 

 

A színház felelni tud mai világunk alapkérdéseire! 
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„Klasszikus-konzervatív értékeket tükröző,  

közvetítőeszközeiben modern, nemzeti népszínház.”  

 

Ez volt a mottója, vezérmotívuma előző két pályázatomnak is. Ezt az összetett 

gondolatot bontottam ki, mutattam be pályaműveimben. Ez tulajdonképpen csak a pőre 

elmélet, az elmúlt 10 év pedig maga a gyakorlat, a működő, élő valóság. 

 

A klasszikus és kortárs magyar drámairodalom gyermek– ifjúsági és felnőtteket 

megszólító remekei, s a világ drámairodalmának az erkölcsi helytállás klasszikus egyéni 

küzdelmeit katartikusan bemutató példázatai követték egymást pillérekként az elmúlt 

évadok megvalósult műsorterveiben. Természetesen a repertoár időről- időre kiegészül 

– és ki kell, hogy egészüljön – a zenés- és táncműfajok (operett, musical, zenés vígjáték, 

klasszikus- és kortárs táncfantáziák) oldottabb élményt jelentő kínálatával. Ezek azok a 

következetesen megvalósított műsortervek, amelyek nyomán ugrásszerű változás állt be 

mutatóink számértékeiben az elmúlt tíz évben. 

Továbbra is hiszem és vallom a fenti, jelmondatszerű mottó megvalósult teljes 

jelentéstartalmát. 

 

 

A színház hit-alapú misztériumjáték.  

Drámai töltete a jó és rossz, a hit és kísértés, a vágy és szenvedély, önmérséklet, az 

önkorlátozás határainak kijelölése, végső soron a „Szabad-e azt, amit lehet?” – szabad-e 

megtenni korlátozás nélkül, amit módunkban áll megtenni – örök dilemmája. 

Ez a művészet (színház) örök tárgya, Alfája és Omegája. A tételt a végletekig 

leegyszerűsítve: az ember örök döntéskényszere „Isten és a Sátán” között a lelkiismeret 

nyugalmáért folytatott küzdelemben. E harc eredménye a moralitás, az erkölcsi 

megbékélés, fölmagasztosulás, vagy a bukás, gyónás, a megbocsátás elnyerésének 

reménye. 

Ez a végtelen történet ismétlődik az alapművekben, az óriáskerék forog, a végkifejlet 

ismert, a folyamat mégis újra és újra katartikusan lenyűgöző. Ezen örök ismétlődés és 

örök változás felmutatása a legklasszikusabb színházi érték. 

A harcaiban edződött nagy lélek megnyilvánulásai, s az önmagához hű, példaértékű 

magatartás legyen emblematikus lenyomata az oly régóta hiányolt nagy, emberi, köz- és 

magánéleti mintáknak. 
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Úgy is fogalmazhatnék, hogy a fentiekben szereplő és körvonalazott színházeszmény 

testesíti meg a 2011-ben a színházi köztudatba emelt és azóta is ellentétes előjelekkel 

nevemhez kapcsolódó „A remény színháza” ars poeticáját. Azaz, a tagadás helyett az 

állítás, a „nem” helyett az „igen” kultúráját érdemes megteremteni. A lét 

értelmetlensége helyett a konstruktív életigenlés értelmét kell sugároznia a 

színháznak. 

Az igazság-felismerés empatikus, érzelmi átélésének kiváltása, e felismerés létrejöttének 

optimális, atmoszferikus megteremtése a legmagasabb rendű színházi, művészi cél. Ez 

az érzet a megtisztulás kegyelmi állapota: a katarzis.  

 

Katarzis nélkül nem létezhet színház. 

 

 

Továbbgondolva korábbi pályamunkáim eszmeiségét, gondolati kapcsolódási pontjait, 

tíz év távlatából sem tudom pontosabban, axióma-élesebben kifejezni emberi, művészi, 

színházművészeti alapállásomat. 

 

Ezek az emberi, művészi, színházi alapeszmények kovácsoltak össze minket 34 évvel 

ezelőtt társulattá itt Egerben, Gali László alapító igazgató vezetése alatt. 

 

Azonos művészeti nevelést, színházi ízlést, színház-szakmai irányítást, útmutatást 

kaptunk egy rendkívüli művészpedagógus generációtól. Példaképeink, mestereink 

Várkonyi Zoltán, Ádám Ottó, Vámos László, Békés András, Horvai István, Kerényi Imre, 

Huszti Péter, Simon Zsuzsa, Gáti József, Szinetár Miklós voltak a Színház – és 

Filmművészeti Főiskolán, s olyan színházelméleti nagyságok alakították 

gondolkodásunkat, mint Nádasdy Kálmán, Simon István, Ungvári Tamás, Hegedűs 

Géza. 

 

Nyugodtan nevezhetjük színházi műhelynek az együtt-alkotó, azonosan gondolkodó, 

azonos elméleti és gyakorlati alapokkal rendelkező művészek közösségét, akiknek céljai 

is azonosak. 
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5. TÍZ ÉV TÁVLATÁBAN – „KÉSZ A LELTÁR” 

10 év távlatában, úgy gondolom, állhatatosan, pontról-pontra haladva sikerült 

megvalósítanom célkitűzéseimet, úgy a műsorkarakter, társulati szerkezet, 

demokratikus vezetési gyakorlat új formáinak bevezetése terén, mint a színház és a 

telephelyek (tánc-próbatermek, színészház, műhelyház) infrastrukturális, állagmegőrző 

és állagjavító lehetőségeinek fejlesztése tekintetében. 

 

Meggyőződésem, hogy egy különlegesen sikeres, még nem lezárult periódus 

folyamatában élek, s él ma színházunk. Egy rendkívüli nehézségek árán működésbe 

hozott színházi gépezet egyre magasabb teljesítmény- és minőségi fokozatba kapcsolt, 

eredményes, teremtő időszakát éli a Gárdonyi Géza Színház társulata. 

 

A permanencia – a megtartva tovább lépni – elvét követve elsősorban a Gárdonyi Géza 

Színház társulata iránti felelősség, saját önbecsülésem, valamint az általunk képviselt 

színházi minőséget pártoló, mintegy 12 000 bérletes néző iránti elkötelezett hűség vezeti 

tollamat, amikor a folytatásban bízva most leltárt készítek és megfogalmazom pályázati 

gondolataimat a Gárdonyi Géza Színház további irányítását illetően. 

 

Úgy gondolom, folytatnom kell, amit elkezdtem. 

 

AZ ELSŐ IGAZGATÓI CIKLUS MEGVALÓSULT MŰSORTERVE: 

2011/2012-es évad  

Nagyszínpadon 

2011. október 7.  
Sütő András: Káin és Ábel - dráma  
Rendező: Blaskó Balázs 
 
2011. október 28.  

Schwajda Gy. - Éry-Kovács A.: Ludas Mátyás - zenés színpadi játék  

Rendező: Éry-Kovács András 

 

2011. november 11.  

S. Geyer-R. Katscher: Gyertyafény keringő  zenés vígjáték,  

Rendező: Moravetz Levente 
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2011. december 2. 

Liszt F.: Les Préludes,  

Bartók B.-Balázs B.: A fából faragott királyfi  

– GGTánc Eger Táncegyüttes/Tagozat táncbemutatója 

Rendező-koreográfusok: Mészáros Máté, Topolánszky Tamás 

 

2012. január 27. 

Háy Gy: Mohács – tragédia  

Rendező: Csiszár Imre 

 

2012. március 13. 

Agria kabaré 

Rendező: Moravetz Levente 

 

2012. március 23. 

Csíksomlyói passió  

Rendező: Dér András 

 

2012. április 20. 

Molnár F.: Játék a kastélyban – vígjáték 

Rendező: Blaskó Balázs 

 

2012. április 29. 

A tánc világnapja – alkalmából nagyszabású táncgála került bemutatásra, az ország 

reprezentatív táncműhelyeinek részvételével 

 

2012. május 2. 

VSG - Danszgrupp: Jancsi és Juliska – mese táncjáték 

Rendező-koreográfus: Vass Sándor Gergely 

 

Stúdiószínpadon  

2011. október 14. 

Egressy Z.: Sóska, sültkrumpli – szatirikus játék 

Rendező: Dér András 

 

2011. december 16. 

Egressy Z.: Vesztett éden – dráma 

Rendező: Beke Sándor 

 

2012. április11. 

A költészet napja – a színház társulata irodalmi összeállítással ünnepelt 

2012. április 21. 

Oriana Fallaci: Levél egy meg nem született gyermekhez – alternatív elő-bemutató 

Rendező: Venczel Valentin 
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2012. május 4. 

Táncfantáziák – a GGTánc Eger Táncegyüttes/Tagozat bemutatója 

Rendező-koreográfusok: Pintér Lotti, Streicher Péter, Grecsó Zoltán, Salik Zoltán 

 

Székhelyen kívüli előadások:   

Sóska, sültkrumpli – Heves, Művelődési Központ 

Vesztett éden – DESZKA Fesztivál, Debrecen 

                          Vidéki Színházak Fesztiválja, Budapest, Thália Színház 

Táncfantáziák – POSZT-OFF, Pécs 

Fogadott előadás: A gyertyák csonkig égnek – a Kassai Thália Színház előadása  
 

A 2011/2012-es lezárt színházi évad tanulságai, a közönségünkkel több csatornán 

folytatott párbeszéd konzekvenciái a 2012/2013-as repertoárunk kialakításában már 

komoly szerepet játszottak. Növelni tudtuk bérleteladásainkat, és a spontán 

jegybevételi adatok is igen kedvező képet mutattak.  A vidéki színházak számára 

szinte kötelező népszínházi küldetést teljesítve, érzékenyen figyelve közönségünk 

minden rétegének színházba járási szokásaira, ízlésére, igényeire, sikeres évadot 

zártunk. 

Nagyszínpadi és stúdiószínpadi repertoárunk megvalósítása az egész évad során 

osztatlan tetszést aratott nézőink körében. Talán az előző évadhoz képest 

nagymértékben áthangolt műsortervnek köszönhetően is, közel 20 %-kal tudtuk növelni 

bérleteseink számát, és a spontán jegyvásárlás mértéke is hasonló arányban emelkedett. 

Egész társulatunk számára megnyugvást hozott az a szeretet, rokonszenv, odafigyelés, 

amellyel közönségünk újra körülvette színházunkat. 

2012/2013-as évad  

Nagyszínpadon 

Zerkovitz Béla-Szilágyi László: Csókos asszony – operett 

Bemutató: 2012. október 5. 

Rendező: Moravetz Levente 

 

Frank. L. Baum: Óz, a nagy varázsló – zenés mesejáték 

Bemutató: 2012. november 9. 

Rendező: Pinczés István 

 

Murray Schisgal: Szerelem, ó! – vígjáték 

Bemutató: 2012. november  23. 

Rendező: Blaskó Baláz 

H. Lindsay-R. Cruose-R. Rodgers – O. Hammersetein: A muzsika hangja – musical 

Bemutató: 2013. január 11. 

Rendező: Halasi Imre 
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Szőke Andrea – Nagy Zoltán: Égimese – zenés mesejáték 

Bemutató: 2013. február 7. 

Rendező: Baráth Zoltán 

 

Bernard Shaw: Szent Johanna – szatirikus tragédia 

Bemutató: 2013. március 1. 

Rendező: Blaskó Balázs 

 

Moulin Rouge – táncjáték 

Bemutató: 2013. március 22. 

Koreográfus-rendező: Topolánszky Tamás 

 

Csiky Gergely: Buborékok – szatirikus vígjáték 

Bemutató: 2013. április 19. 

Rendező: Csiszár Imre 

 

Stúdiószínpadon  

Oriana Fallaci: Levél egy meg nem született gyermekhez – vallomás 

Bemutató: 2012. október 26. 

Rendező: Venczel Valentin 

 

Harsányi Judit: Domján – zenés dokumentumdráma 

Bemutató: 2012. november 16. 

Rendező: Venczel Valentin 

 

Visky András: Megöltem az anyámat – identitásjáték 

Bemutató: 2012. november 30. 

Rendező: Sata Árpád 

 

Grimm: Hamupipőke – táncmese 

Bemutató: 2012. december 15. 

Koreográfus: Jenna Jalonen 

 

 

2013. április 11.  

A költészet napja – a színház társulata irodalmi összeállítással ünnepelt. 

 

A 2012/2013-as színházi évadban műsoron maradt: 

Siegfried Geyer -Robert Katscher: 

Gyertyafénykeringő – zenés vígjáték 

Rendező: Moravetz Levente 
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Molnár Ferenc: 

Játék a kastélyban – vígjáték 

Rendező: Blaskó Balázs 

 

Egressy Zoltán: 

Veszett éden – dráma 

Rendező: Beke Sándor 

 

Bartók Béla - Balázs Béla: 

Les Préludes/A fából faragott királyfi - táncjáték 

Koreográfus-rendező: Topolánszky Tamás 

 

Táncfantáziák 

Koreográfusok: Pintér Lotti, Grecsó Zoltán,  

                     Streicher Péter, Salik Zoltán 

 

Székhelyen kívüli előadások:   

Vesztett éden     Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely  

Csíki Játékszín, Csíkszereda  

Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy 

                             Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest  

                             Klebersberg Kultúrkúria, Budapest  

Les Preludes/ 

A fából faragott királyfi   Nemzeti Táncszínház, Budapest 

Közép Európa Színházak Fesztiválja, Kassa 

                                        

A fából faragott királyfi  Bartók Plusz Operafesztivál, Miskolc 

Hamupipőke     Miskolci Nemzeti Színház 

Szerelem, ó!     Szarvasi Vízi Szín 

 

2013/2014 évad  

Nagyszínpadon 

Déry Tibor-Pós Sándor-Presser Gábor-Adamis Anna:  

Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról – musical 

Rendező: Bal József 

Bemutató: 2013. október 4.  

 

Zágon István - Nóti Károly - Eisemann Mihály:  

Hippolyt, a lakáj – zenés vígjáték 

Rendező: Blaskó Balázs 

Bemutató: 2013. november 22. 
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Grimm: Holle anyó – zenés mesejáték (Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukció 

Rendező: Baráth Zoltán 

Bemutató: 2013. november 6. 

 

Paul Portner:  

Hajmeresztő - interaktív bűnügyi vígjáték 

Rendező: Besenczi Árpád 

Bemutató: 2013. december 13. 

 

Presser Gábor-Sztevanovity Dusán-Horváth Péter:   

A padlás – musical 9-99 éves korig 

Rendező: Halasi Imre 

Bemutató: 2014. január 10. 

 

Vörösmarty Mihály:  

Csongor és Tünde drámai költemény-táncjáték 

Rendező: Beke Sándor, Topolánszky Tamás 

Bemutató: 2014. február 28. 

 

Gárdonyi Géza: 

Annuska - vígjáték 

Rendező: Blaskó Balázs 

Bemutató: 2014. április 11. 

 

Stúdiószínpadon 

Kocsis István:  

A fény éjszakája – dráma, Ősbemutató! 

Rendező: Beke Sándor 

Bemutató: 2013. szeptember 27. 

 

Molière: 

Képzelt beteg –táncjáték 

Koreográfus: Grecsó Zoltán 

Elő-bemutató: 2013. október 25. 

 

Leonard Gershe: 

A pillangók szabadok – színmű 

Rendező: Szarka János 

Bemutató: 2014. január 28. 

Négy napló, egy vers - táncjáték 

Koreográfus: Jenna Jalonen 

Bemutató: 2014. április 29. 
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2014. április 10. A költészet napja  – a színház társulata irodalmi összeállítással ünnepelt. 

Székhelyen kívüli előadások:   

A fény éjszakája   Klebersberg Kultúrkúria, Budapest 

                                Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest  

                                Nemzeti Színház, Budapest 

    Figura Stúdió Színház, Gyergyószentmiklós  

Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely 

    Újszínház, Budapest 

Moulin Rouge    Művészetek Palotája, Budapest 

Hamupipőke    Nemzeti Táncszínház, Budapest 

Hajmeresztő   Klebersberg Kultúrkúria, Budapest 

    Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest 

Paulay Ede Színház, Tokaj            

Annuska   Figura Stúdió Színház, Gyergyószentmiklós  

Csíki Játékszín, Csíkszereda 

Négy napló, egy vers  POSZT-OFF, Pécs  

Képzelt riport…  Mátra Művelődési Központ, Gyöngyös  

Szarvasi Vízi Színház 

Fogadott előadás: Lovasok - a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház előadása 
 
 

Már 2013 augusztusának végén érzékelhető volt felnőtt bérleteseink számának 

ugrásszerű növekedése, s az iskolaév megkezdésével aztán felgyorsult gyermek- és 

ifjúsági bérleteladásaink száma is. Az a rendkívül gyümölcsöző kapcsolat, amelyet a 

Babszem Jankó Gyermekszínházzal közös produkcióink sikeressége jelentett, további 

gyermekbérletes nézőszám-emelkedést produkált.  

Gyermek- ifjúsági- és főiskolás korú bérletes közönséggyarapodásunk komoly 

összetevője volt a még 2012 novemberében a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

(T.Á.M.O.P.) -3.2.13-12/1 kódszámú sikeresen megvalósult pályázatunk is, melynek első 

szakasza 2013. október 31-el fejeződött be. A művészeink által a fiatalok körében tartott 

számos foglalkozás: az „Ádámok és Évák”- projekt, melynek során egész éves munkájuk 

eredményeként - iskolánként egy-egy színt feldolgozva - Madách: Az ember tragédiája 

c. művét színházunk nagyszínpadán adták elő középiskolás diákok, valamint a 

gyermektánc programok, s a kisiskolások számára szervezett Árgyélus királyfi - 

Tündér Ilona mesekört feldolgozó foglalkozások felénk irányították a fent említett 

nézői réteg, s a nevelők, pedagógusok, iskolai intézmények figyelmét.  
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Tánctagozatunk Topolánszky Tamás, Harangozó Gyula - díjas tagozatvezető -

koreográfus irányításával bonyolította le 2013. október 16-20. között a színházunk által 

szervezett II. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivált.  

 

2014/2015-ös évad  

Nagyszínpadon 

Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása -  tragikomédia  

Bemutató: 2014. október  

Rendező: Csiszár Imre 

 

Ábrahám Pál - Alfred Grünwald - Fritz Löhner-Beda:  

Bál a Savoyban – revü-operett 

Bemutató: 2014. október 17. 

Rendező: Halasi Imre 

 

Jókai Mór nyomán: A cigánybáró - táncjáték 

a Gárdonyi Géza Színház és a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház koprodukciója 

Bemutató: 2014. december 5. 

Rendező - koreográfus: Topolánszky Tamás, Vári Bertalan 

 

Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor-Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig - musical  

Bemutató: 2015. január 9. 

Rendező: Seregi Zoltán 

 

William Shakespeare: Rómeó és Júlia - tragédia 

Bemutató: 2015. február 27. 

Rendező: Blaskó Balázs 

 

Pozsgai Zsolt - Bradányi Iván - Nagy Tibor: A kölyök - musical 

Bemutató: 2015. április 10. 

Rendező: Halasi Imre 

 

Stúdiószínpadon 

Tom Ziegler: Grace és Gloria (Kegyelem és dicsőség) - színmű 

Bemutató: 2014. október 3. 

Rendező: Csiszár Imre 

 

Kocsis István: Jászai Mari (A megkoszorúzott)  -  monodráma 

Bemutató: 2014. november 28. 

Rendező: Blaskó Balázs 
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N’ino D’Intorna - Giacomo Ravicchio: Robinson és Crusoe -  színjáték  

Bemutató: 2015. december 16. 

Rendező: Várhelyi Dénes         

      

Utolsók  -  táncjáték 

Bemutató: 2015. március 14., Koreográfus: Gergely Attila 

Görgey Gábor: Görgey  -  dráma    Ősbemutató! 

Bemutató: 2015. március 27. 

Rendező: Blaskó Balázs 

 

Gyermekelőadásaink a nagyszínpadon: 

Fésűs Éva: A palacsintás  király -  zenés mesejáték 

a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 

Bemutató: 2014. november 4. 

Rendező: Baráth Zoltán 

 

Jókai Mór nyomán: Szaffi - táncmese 

a Gárdonyi Géza Színház és a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház koprodukciója 

Bemutató: 2014. december 4. 

Rendező- Koreográfus: Topolánszky Tamás, Vári Bertalan 

 

Gyermekelőadás  a Stúdiószínpadon: 

Ellis Kaut: Pumukli -  mesejáték  Ősbemutató! 

a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 

Bemutató: 2015. február 3. 

Rendező: Baráth Zoltán 

 

Székhelyen kívüli előadások:   

Annuska    Zenthe Ferenc Színház, Salgótarján  

Klebelsberg Kultúrkúria, Budapest 

 

A képzelt beteg   SŐT7 Fesztivál, Bethlen Téri Színház, Budapest 

Ifjú Szívek Táncszínház, Pozsony 

Szabadidő és Konferencia Központ, Balatonfüred 

Ibsen Ház, Békéscsaba 

 

Szaffi     Művészetek Palotája, Budapest 

        Dunaújvárosi Kamaraszínház 

     Szabadidő és Konferencia Központ, Balatonfüred 

Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, Győr 

Szarvasi Vízi Színház 
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A cigánybáró   Szabadidő és Konferencia Központ, Balatonfüred 

Szarvasi Vízi Színház 

 

Az öreg hölgy látogatása  Nemzeti Színház, Budapest 

Jászai Mari – 

a megkoszorúzott   Nemzeti Színház, Budapest 

Hamupipőke                       Ibsen Ház, Békéscsaba 

Fogadott előadások: 

Kassai polgárok    – a Kassai Thália Színház előadása 

Opera ultima         – az Újvidéki Színház előadása   

 

A Gárdonyi Géza Színház deklaráltan népszínházi küldetést teljesít, amely a műfajok 

sokszínűségét kínálja. Évados repertoárunk a zenés műfajoktól az önálló 

táncprodukciókon át a drámai műfajok kínálatáig terjed. Talán ennek a „közönségbarát” 

színházeszménynek köszönhetően a 2013/2014-es évad rendkívüli paramétereit is 

sikerült meghaladnunk. Bérletes nézőszámunk közel 1000-rel növekedett, meghaladva a 

13.500-as határt. Előadásszámunk az előző évi 287-ről 346-ra emelkedett. Ezzel 

elértük, sőt, szinte meghaladtuk teljesítőképességünk határát.  

 

 

A MÁSODIK IGAZGATÓI CIKLUS MEGVALÓSULT ELŐADÁSAI 
 

 2015/2016-os évad  
Az évad tematikus mottója: „CSALÁD” 
 

NAGYSZÍNPADI BEMUTATÓINK: 

Tim Rice-Andrew Lloyd Webber:  

JÓZSEF ÉS A SZÍNES, SZÉLESVÁSZNÚ ÁLOMKABÁT  musical 

Bemutató: 2015. október 9. 

Rendező: Nagy Viktor 

 

Eugene O’Neill: UTAZÁS AZ ÉJSZAKÁBA  dráma 

Bemutató: 2015. október 30. 

Rendező: Blaskó Balázs 

 

Brandon Thomas-Aldobolyi Nagy György-Szenes Iván:  

CHARLEY NÉNJE  zenés vígjáték  

Bemutató: 2015. december 11. 

Rendező: Halasi Imre 
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Antoine de Saint-Exupéry-Andorka Péter-Zalán Tibor:  
A KIS HERCEG   mese korhatár nélkül, sok zenével   ŐSBEMUTATÓ! 
Bemutató: 2016. január 15. 
Rendező: Dávid Zsuzsa 
 
Giuseppe Verdi: TRAVIATA  táncjáték  

Bemutató: 2016. február 19. 

Rendező-koreográfus: Topolánszky Tamás és Fodor Zoltán 

 

Gál Elemér-Beke Sándor-Pásztó András:  
HÉTHAVAS GYERMEKEI  regényes történet    ŐSBEMUTATÓ! 
Bemutató: 2016. március 18. 
Rendező: Beke Sándor 
 
STÚDIÓSZÍNHÁZI BEMUTATÓINK 
 
Karl Wittlinger: ISMERI A TEJUTAT?  optimista dráma 
Bemutató: 2015. november 13. 
Rendező: Pálfi Zoltán 
 

EGYENES LABIRINTUS  táncjáték 
Bemutató: 2015. november 30. 
Koreográfus: Mészáros Máté, Horváth Nóra 
 
Páskándi Géza: VENDÉGSÉG  történelmi dráma 

Bemutató: 2016. április 29. 

Rendező: Blaskó Balázs 

 

GYERMEKELŐADÁSAINK A NAGYSZÍNPADON 

Hans Christian Andersen-Jevgenyij Svarc: A HÓKIRÁLYNŐ  zenés mesejáték 
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 
Bemutató: 2015. november 10. 
Rendező: Baráth Zoltán 
 
Szőke Andrea: MESE A FIÓKBÓL mesejáték 
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója   ŐSBEMUTATÓ! 
Bemutató: 2016. február 3. 
Rendező: Baráth Zoltán 
 
 
SZÉKHELYEN  KÍVÜLI  ELŐADÁSAINK 
 
Fazekas Anna: ÖREG NÉNE ŐZIKÉJE mesejáték      
 a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 
 
Grimm: HÓFEHÉRKE mesejáték 
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója  
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VENDÉGJÁTÉKAINK: 

Dürrenmatt: AZ ÖREG HÖLGY LÁTOGATÁSA 

Vidéki Színházak Fesztiválja, Thália Színház, Budapest 

 

Görgey Gábor: GÖRGEY 

Klebelsberg Kultúrkúria, Budapest 

Thália Színház, Kassa 

Nemzeti Színház, Budapest 

 

UTOLSÓK 

SŐT7 Fesztivál, Bethlen Téri Színház 

 

Fésűs Éva: A PALACSINTÁS KIRÁLY 

József Attila Színház, Budapest 

 

2016/2017-os évad  
Az évad tematikus mottója: 

„SZÍNHÁZ A SZÍNHÁZBAN” 
 

NAGYSZÍNPADI BEMUTATÓINK: 

William Shakespeare:  

HAMLET  tragédia 

Bemutató: 2016. október 7. 

Rendező: Blaskó Balázs 

 

Huszka Jenő-Martos Ferenc: LILI BÁRÓNŐ  operett 

Bemutató: 2016. október 28. 

Rendező: Dávid Zsuzsa 

 

Peter Shaffer:  

BLACK COMEDY vígjáték  

Bemutató: 2016. december 9. 

Rendező: Kiss József 

 

Luigi Magni és Brnardino Zapponi filmje alapján  
magyar színpadra írta: Vajda Katalin  
LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK   színmű    
Bemutató: 2017. január 20. 
Rendező: Moravetz Levente 
 
Lev Tolsztoj: ANNA KARENINA táncjáték  

Bemutató: 2017. február 24. 

Rendező-koreográfus: Topolánszky Tamás  

 

Wasserman-Leigh-Darion: LA MANCHA LOVAGJA  zenés színmű 
Bemutató: 2017. március 23. 
Rendező: Blaskó Balázs 
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STÚDIÓSZÍNHÁZI BEMUTATÓINK 

 
Fazekas Anna: ÖREG NÉNE ŐZIKÉJE  mesejáték 
Bemutató: 2016. október 11. 
Rendező: Baráth Zoltán 
 

KAMASZOK  táncjáték 
Bemutató: 2016.december 14. 
Koreográfus: Grecsó Zoltán 
 

Kocsis István: TÁRLAT AZ UTCÁN  dráma 

Bemutató: 2017. április 8. 

Rendező: Beke Sándor 

 

 

GYERMEKELŐADÁSAINK A NAGYSZÍNPADON 

 

Grimm: AZ ÖRDÖG HÁROM ARANYHAJSZÁLA mesejáték 
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 
Bemutató: 2016. november 8. 
Rendező: Baráth Zoltán 
 
Hedry Mária: TÜNDÉR MÍRA mesejáték 
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója   
Bemutató: 2017. február 9. 
Rendező: Baráth Zoltán 
 
 
SZÉKHELYEN  KÍVÜLI  ELŐADÁSAINK 
 
Arany János: FÜLEMILE zenés tréfa 
 a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 
 
Szőke Andrea: EREDETI EREDET a múlt meséje mai szemmel 
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója   
 
                     
TOVÁBBRA IS MŰSORON 
 
Brandon Thomas-Aldobolyi Nagy György-Szenes Iván: CHARLEY NÉNJE  zenés vígjáték  

Giuseppe Verdi: TRAVIATA  táncjáték  

Páskándi Géza: VENDÉGSÉG  történelmi dráma 

Görgey Gábor: GÖRGEY  dráma 
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VENDÉGJÁTÉKAINK: 
 

 
2016. szeptember 3. 

 
Klebelsberg Kultúrkúria 

 
Charley nénje 

 
2016. október 15. 

 
Millenáris Teátrum 

 
Traviata 

 
2016. november 25. 

 
Nemzeti Színház 

 
Vendégség 

 
2016. december 20. 

 
Thália Színház,  Kassa 

 
Vendégség 

 
2017. február 21. 

Móricz Zsigmond Színház, 
Nyíregyháza 

 
Anna Karenina 

 
2017. február 26. 

 
Művészetek Palotája 

 
Anna Karenina 

 
2017. március 9. 

Oroszlányi Közösségi Színtér 
és Könyvtár 

 
Öreg néne őzikéje 

 
2017. március 31. 

Zenthe Ferenc Színház, 
Salgótarján 

 
Lili bárónő 

 
2017. május 14. 

Szigligeti Színház, Nagyvárad  
Traviata 

 
2017. május 21. 

Szigligeti Színház, Nagyvárad  
Vendégség 

 
2017. május 23. 

Figura Stúdió Színház, 
Gyergyószentmiklós 

 
Vendégség 

 
 

2017. május 24. 

Tomcsa Sándor Színház, 
Székelyudvarhely 

 
Vendégség 

 
2017. május 28. 

Zenthe Ferenc Színház, 
Salgótarján 

 
Tündér Míra 

 
2017. június 3. 

 
Művészetek Palotája 

 
Traviata 

 
2017. június 17. 

Magyar Színházak Kisvárdai 
Fesztiválja 

 
La Mancha lovagja 

 
2017. június 21. 

Szarvasi Vízi Színház Az ördög három 
aranyhajszála 

 
2017. június 21. 

XIII. Magyar Táncfesztivál 
Győr 

 
Anna Karenina 

 
2017. június 23. 

 
Szarvasi Vízi Színház 

 
Black Comedy 

 

 

 

 

FOGADOTT ELŐADÁSOK: 

 
2017. február 26. 

Figura Stúdió Színház, 
Gyergyószentmiklós 

 
Kövek a zsebben 

 
2017. március 5. 

 
Thália Színház, Kassa 

 
Mizantróp 
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2017. március 12. 

Szigligeti Színház, Nagyvárad  
A mi osztályunk 

 
2017. március 28. 

Tomcsa Sándor Színház, 
Székelyudvarhely 

 
Nyílt tengeren 

 
2017. április 18. 

Szigligeti Színház, Nagyvárad  
Stabat Mater 

 

 

2017/2018-as évad: 

Az évad tematikus mottója:  

„KLASSZIKUS NÉPSZÍNHÁZI REPERTOÁR” 
 

 

NAGYSZÍNPADI BEMUTATÓINK: 

 

Örkény István:  

TÓTÉK  tragikomédia 

Bemutató: 2017. október 13. 

Rendező: Blaskó Balázs 

 

Kálmán Imre:  

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ  nagyoperett 

Bemutató: 2017.  november 17. 

Rendező: Halasi Imre 

Moravetz-Balásy-Horváth K.-Papp:  

ZRÍNYI 1566 rock musical  

Bemutató: 2017. december 8. 

Rendező: Moravetz Levente 

 

Carlo Goldoni:  
KÉT ÚR SZOLGÁJA  komédia    
Bemutató: 2018. január 26. 
Rendező: Kiss József 
 
Madách Imre:  

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA táncjáték  

Bemutató: 2018. február 23. 

Rendező-koreográfus: Topolánszky Tamás  

 

Mithois-Aldobolyi-G. Dénes: 
A FÉRJVADÁSZ  zenés vígjáték 
Bemutató: 2018. március 23. 
Rendező: Blaskó Balázs 
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STÚDIÓSZÍNHÁZI BEMUTATÓINK 

PÖTTÖM PANNA  mesejáték 
Andersen meséje alapján írta Szőke Andrea 
Bemutató: 2017. október 4. 
Rendező: Baráth Zoltán 
 
CARNATIONS AND ROSES  táncjáték 
Bemutató: 2017. október 18. 
Koreográfus: Clebio Oliveria 
 

 

GYERMEKELŐADÁSAINK A NAGYSZÍNPADON 

Móra Ferenc: A DIDERGŐ KIRÁLY mesejáték 
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 
Bemutató: 2017. október 26. 
Rendező: Baráth Zoltán 
 
Blaskó Zsófia - Nagy Zoltán: A CSODATÜKÖR zenés mesejáték 
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója   
Bemutató: 2018. február 9. 
Rendező: Baráth Zoltán 
 
 
SZÉKHELYEN  KÍVÜLI  ELŐADÁSAINK 
 
Weöres Sándor verse alapján színpadra írta Szőke Andrea:  
SEHALLSELÁT DÖMÖTÖR mosolygós mese 
 a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 
 
TOVÁBBRA IS MŰSORON 
 
Luigi Magni és Bernardino Zapponi filmje alapján magyar színpadra írta Vajda Katalin : 
LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK  színmű 
 
Lev Tolsztoj: ANNA KARENINA  táncjáték      ŐSBEMUTATÓ! 
a GG Tánc Eger és a Miskolci Balett közös táncprodukciója 
 
Dale Wasserman-Mitch Leigh-JoeDarion: LA MANCHA LOVAGJA   musical 
 
Kocsis István: TÁRLAT AZ UTCÁN  dráma 
 
KAMASZOK  táncjáték                ŐSBEMUTATÓ! 
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VENDÉGJÁTÉKAINK: 

 

 
2017. szeptember 13. 

 
Nemzeti Táncszínház 

 
Anna Karenina 

 
2017. november 7. 

 
Csengey Dénes Kulturális 

Központ, Paks 

 
Az ördög három 

aranyhajszála 

 
2017. november 19. 

 
Klebelsberg Kultúrkúria, 

Budapest 

 
Tárlat az utcán 

 
2017. november 21. 

 
Bethlen Téri Színház, 

Budapest 

 
Kamaszok 

 
2017. november 28. 

Zenthe Ferenc Színház, 
Salgótarján 

 
La Mancha lovagja 

 
2017. december 17. 

 
Újszínház, Budapest 

 
La Mancha lovagja 

 
2018. január 19. 

Nemzeti Színház, Budapest  
Tóték 

 
2018. február 9., 10., 11. 

József Attila Színház, 
Budapest 

 
Didergő király 

 
2018. március 13. 

Művészetek Palotája, 
Budapest 

 
Emberi tragédia 

 
2018. április 8. 

 
Újszínház, Budapest 

 
Legyetek jók, ha tudtok 

 
2018. április 26. 

 
Miskolci Nemzeti Színház 

 
Carnations and Roses 

 
2018. május 6. 

Szigligeti Színház, Nagyvárad  
Tóték 

 
2018. május 27. 

Klauzál Gábor Budafok-
Tétényi Művelődési Központ 

 
La Mancha lovagja 

 
2018. május 28. 

 
Művészetek Palotája 

 
Anna Karenina 

 
2018. június 13. 

 

 
Szigligeti Színház, Nagyvárad 

 
Emberi tragédia 

 
2018. június 14. 

Szigligeti Színház, Nagyvárad  
Kamaszok 

 
2018. június 21. 

XIV. Magyar Táncfesztivál 
Győr 

 
Carnations and Roses 

 
2018. június 23. 

Magyar Színházak Kisvárdai 
Fesztiválja 

 
Csárdáskirálynő 

 
2018. június 24. 

Magyar Színházak Kisvárdai 
Fesztiválja 

 
Zrínyi 1566 

 
2018. július 4. 

 
Szarvasi Vízi Színház 

 
Didergő király 

 
2018. július 6. 

 
Szarvasi Vízi Színház 

 
A férjvadász 
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FOGADOTT ELŐADÁSOK: 

 

 
2017. november 21. 

Szigligeti Színház, Nagyvárad  
A kaukázusi krétakör 

 
2017. december 11. 

 
Újszínház 

 
A funtineli boszorkány 

 
2018. április 15. 

Szigligeti Színház, Nagyvárad  
Barbárok 

 

 

2018/2019-es évad  

„MAGYAR ÉVAD” 

 

NAGYSZÍNPADI BEMUTATÓINK: 

 

Móricz Zsigmond- Szakonyi Károly:  
ROKONOK   társadalmi dráma 
Bemutató: 2018. szeptember 28. 
Rendező: Blaskó Balázs 
 
Békeffi István - Lajtai Lajos:   
A RÉGI NYÁR   operett 
Bemutató: 2018. november 16. 
Rendező: Halasi Imre 
 
László Miklós:  
ILLATSZERTÁR   vígjáték 
Bemutató: 2018. december 7. 
Rendező: Frigyesi András 
 
Farkas Ferenc-Dékány András:  
CSÍNOM PALKÓ  tánc-daljáték 
Bemutató: 2019. január 25. 
Rendező: Moravetz Levente 
 
Liszt Ferenc:  
MAGYAR RAPSZÓDIA  táncjáték       
Bemutató: 2019. március 8. 
Koreográfus: Topoánszky Tamás 
 
Szigligeti Ede- Mészöly Dezső- Aldobolyi Nagy György: 
LILIOMFI  vígjáték 
Bemutató: 2019. április 12. 
Rendező: Blaskó Balázs 
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STÚDIÓSZÍNHÁZI BEMUTATÓINK 

Fekete Sándor:  
LENKEY TÁBORNOK   történelmi dráma 
Bemutató: 2018. október 5. 
Rendező: Beke Sándor 
 
JÁTSZÓTÉR  táncmese           
Bemutató: 2018. szeptember 26. 
Koreográfus: Topolánszky Tamás 
 
AZ ÉGIG ÉRŐ PASZULY  magyar népmese 

a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 

Bemutató: 2019. január 29. 

Rendező: Baráth Zoltán 

 
Örkény István:  
KULCSKERESŐK  tragikomédia 
Bemutató: 2019. május 10. 
Rendező: Csurulya Csongor    
 

GYERMEKELŐADÁSAINK A NAGYSZÍNPADON 

Jékely Zoltán – Kocsár Miklós:  
MÁTYÁS KIRÁLY JUHÁSZA  zenés mesejáték 
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 
Bemutató: 2018. október 16. 
Rendező: Baráth Zoltán 
 
Dániel András:  BOSZORKÁNYOK A BÁRMI UTCÁBÓL   mesejáték 
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 
Bemutató: 2019. február 14. 
Rendező: Baráth Zoltán 
 
 
TOVÁBBRA IS MŰSORON 
 
Carlo Goldoni: KÉT ÚR SZOLGÁJA  komédia 
 
Mithois-Aldobolyi-G.Dénes: A FÉRJVADÁSZ  zenés vígjáték 
 
 

VENDÉGJÁTÉKAINK: 

 
2018. szeptember 1. 

 
Klebelsberg Kultúrkúria, 

Budapest 

 
A férjvadász 

 
2018. október 21. 

 
Szigligeti Színház, Nagyvárad 

 
A férjvadász 

 
     2018. november 4. 

 
József Attila Színház, 

Budapest 

 
A férjvadász 
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      2018. november 19. 

 
Bethlen Téri Színház, 

Budapest 

 
Carnations and Roses 

 
      2018. november 25. 

 
Újszínház, Budapest 

 
Tóték 

 
          2019. január 14. 

 
Nemzeti Színház, Budapest 

 
Rokonok 

 
          2019. március 19. 

Művészetek Palotája, 
Budapest 

 
Magyar rapszódia 

 
          2019. április 29. 

 
Újszínház, Budapest 

 
Lenkey tábornok 

 
2019. május 12. 

Bartók Kamaraszínház, 
Dunaújváros 

 
Carnations and Roses 

 
2019. május 13.  

Bartók Kamaraszínház, 
Dunaújváros 

 
Magyar rapszódia 

 
2019. május 18. 

Szigligeti Színház, Nagyvárad  
Rokonok 

 
2019. június 6. 

Nemzeti Táncszínház, 
Budapest 

 
Carnations and Roses 

 
2019. június 12. 

Szigligeti Színház, Nagyvárad  
Carnations and Roses 

 
2019. június 15. 

 
Szarvasi Vízi Színház 

 
Régi nyár 

 
2019. június 19. 

 
Szarvasi Vízi Színház 

 
Mátyás király juhásza 

 
2019. június 20. 

 
Újvidéki Színház 

 
Carnations and Roses 

 

 

 

FOGADOTT ELŐADÁSOK: 

 
    2018. október 21. 

 
L’art pour l’art 

 
Mintha elvágták vol… 

 
    2018. november 6. 

 
József Attila Színház 

 
Filuména házassága 

 
       2018. november 29. 

 
Újszínház, Budapest 

 
Ex 

 
2019. április 29. 

 
Bartók Táncszínház, 

Dunaújváros 

 
Kármen 

 
2019. május 24. 

Szigligeti Színház, Nagyvárad  
Szentivánéji álom 
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2019/2020-as évad  

„VARIETAS DELECTAT” – A VÁLTOZATOSSÁG GYÖNYÖRKÖDTET 

 

NAGYSZÍNPAD 

G. Bernard Shaw:  
WARRENNÉ MESTERSÉGE   színjáték 
Bemutató: 2019. október 4. 
Rendező: Blaskó Balázs 
 
Fényes Szabolcs – Békeffy István:  
RIGÓ JANCSI   operett 
Bemutató: 2019. november 15. 
Rendező: Moravetz Levente 
 
Agatha Christie:  
AZ EGÉRFOGÓ  krimi 
Bemutató: 2019. december 6. 
Rendező: Kiss József 
Kacsóh Pongrác – Heltai Jenő – Bakonyi Károly:  
JÁNOS VITÉZ  daljáték       
Bemutató: 2020. január 24. 
Rendező: Halasi Imre 
 
Maurice Ravel:  
BOLERO táncjáték 
Bemutató: 2020. február 28. 
Koreográfus: Halász Gábor, Rovó Virág, Topolánszky Tamás 
  

  

GYEREKEKNEK 

Szamuil Marsak:  TIZENKÉT HÓNAP   mesejáték 
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 
Bemutató: 2019. október 22. 
Rendező: Baráth Zoltán 
 
Szőke Andrea: FORRÓ VIZET A KOPASZRA!  mesejáték 

a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 

Bemutató: 2020. január 7. 

Rendező: Baráth Zoltán 

 
Csukás István:  SÜSÜ, A SÁRKÁNY   mesejáték 
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 
Bemutató: 2020. február 12. 
Rendező: Baráth Zoltán 
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STÚDIÓSZÍNPAD 

I & TIME táncjáték 
Bemutató: 2019. szeptember 25. 
Koreográfus: Frenák Pál 
          
Ray Cooney: PÁRATLAN PÁROS  komédia     
Bemutató: 2020. március 10. 
Rendező: Kiss József 
 
TOVÁBBRA IS MŰSORON 
 
Szigligeti Ede-Mészöly Dezső-Aldobolyi Nagy György: LILIOMFI  cselvígjáték 

Örkény István: KULCSKERESŐK  tragikomédia     

Fekete Sándor: LENKEY TÁBORNOK   történelmi dráma 

   
  
VENDÉGJÁTÉKAINK: 

 
2019. szeptember 28. 

 
Komáromi Jókai Színház 

 
Lenkey tábornok 

 
2019. november 18. 

 
Berthlen Téri Színház, 

Budapest 

 
In_Time 

 
2019. november 24. 

 
Újszínház, Budapest 

 
Liliomfi 

 
2020. január 5. 

 
József Attila Színház, 

Budapest 

 
Warrenné mestersége 

 
2020. február 2. 

 
Szigligeti Színház, Nagyvárad 

 
Liliomfi 

 
2020. február 18. 

Móricz Zsigmond Színház, 
Nyíregyháza 

 
In_Time 

 
2020. február 29. 

 
Nemzeti Színház, Budapest 

 
Warrenné mestersége 

 

 

FOGADOTT ELŐADÁSOK: 

 
2019. október 31. 

 
Szigligeti Színház, Nagyvárad 

 
Naftalin 

 
2019. november 4. 

 
József Attila Színház 

 
A kegyelmesasszony portréja 

 
2020. január 13.  

 
József Attila Színház, 

Budapest 

 
Feketeszárú cseresznye 

 
2020. január 14. 

 
Bartók Táncszínház, 

Dunaújváros 

 
Terminál 
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A koronavírus első támadása és a veszélyhelyzet márciusi kihirdetése után társulatunk 

azonnal érzékenyen reagált a váratlan kihívásra. Varrodánk az egri polgárok számára 

többezer szájmaszkot készített, művészeink versekkel, prózai részletekkel, 

dalokkal, reményt keltő üzenetekkel tartották a hitet közönségünkben online-

felületeinken. Március végétől június közepéig péntekenként nem jogdíjköteles, 

korábbi előadásaink felvételeit sugároztuk facebook-oldalunkon. Több esetben 

külön engedélyt kérve és nyerve, jogdíjköteles előadások is közvetítésre kerültek, egri, 

kistérségi, országos és határontúli nézőink örömére. Sok-sok pozitív visszajelzést 

kaptunk nézőink kitágult körétől. 

Különösen jólesett élményt adni e kritikus helyzetben határontúli nemzettársainknak, 

akikkel a kapcsolattartást igazgatói szerepvállalásom első percétől lélekből vállalt 

küldetésnek érzem. 

Két igazgatói ciklusom alatt több turnét vezettem Székelyföldre: testvérvárosunkba 

Gyergyószentmiklósra, Székelyudvarhelyre, Csíkszeredába, Sepsiszentgyörgyre. 

Továbbá szoros testvérkapcsolatokat ápolunk a Partium (Nagyvárad), a Felvidék 

(Kassa) és a Vajdaság (Újvidék) magyar színházaival is. 

Az egri közönség is számos alkalommal élvezhette határontúli testvérszínházaink 

nagyszerű prózai- és tánc – előadásait. 

A világjárvány sajnos megakadályozta tavaszra tervezett, újabb erdélyi 

vendégszereplésünket. 

 

6. GAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSEK 

VÁLASZ A VESZÉLYHELYZET ANYAGI KIHÍVÁSAIRA 

 

A veszélyhelyzet állandósulása már március végén a költségvetési év gazdasági újra-

gondolására késztetett. Pillanatok alatt nyilvánvalóvá vált, hogy az eredeti, 2020-ra 

tervezett 155.7 millió Ft működési bevételi előirányzatot a kialakult helyzet miatt nem 

tudjuk teljesíteni. 

Eladott, de nem teljesíthető bérletszünetes és fogadott előadásaink, 

vendégszerepléseink, valamint a színházterem lekötött, de elmaradó bérbeadási 

bevételeinek kiesése már rövidtávon mintegy 30 milliós hiányt generált. A 

megszokottnál több mint egy hónappal kényszerűen később indított bérletezés 

tapasztalatai és a kiszámíthatóan bekövetkező gyermek- és ifjúsági bérletárusítási 

bevételek hiánya, a várható bevételi elmaradások fenyegetése radikális műsortervi 

átszervezést, gazdasági óvintézkedések azonnali bevezetését eredményezték. 
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Mivel számításaink szerint eredetileg tervezett saját bevételeink a 2020-as gazdasági év 

végére jó esetben is csak alig 50%-ban teljesülhetnek, az alábbi megelőző intézkedéseket 

vezettem be: 

A programadó, mély gondolati tartalmakat hordozó, tervezett bemutatóinkat (Csehov: 

Sirály, Dürrenmatt: Fizikusok, az Isten rabjai c. új musical ősbemutatója), amelyeket 

csak magas előállítási költségek mellett valósíthattunk volna meg, elhagytuk, illetve 

lényegesen takarékosabban létrehozhatóra cseréltük. 

Egy bemutatóval kevesebbet tervezünk a veszélyeztetett, még 2020-ra eső új évadunk 

első felében. Az évadkezdésre tervezett bemutató (Csehov: Sirály) helyett a tavasszal 

elmaradó, Csiky Gergely: A nagymama c., már elkészült, így az új évadot kevéssé terhelő 

vígjátékot mutatjuk be. Dürrenmatt: Fizikusok c. komédiájának decemberre tervezett 

színrevitelét elhalasztjuk, átemeljük a 2021/2022-es évadra, lehetőség szerint a Csehov-

művel együtt. A 2021-es gazdasági évet indító, január végére tervezett musical-

ősbemutató helyett Eisemann – Baróti: Bástyasétány ’77. c. zenés vígjátékát mutatjuk be, 

amely kevés szereplős, lényegesen kisebb zenekart igénylő, költségtakarékosan 

létrehozható produkció lesz. 

Az évadot befejező, április elején bemutatni kívánt Tóth-Máté Miklós: Aranyrandevú c. 

romantikus retró-komédiájának ősbemutatóját a történet szerint megkívánt életkorú 

három vendégművésznő szerepeltetése helyett- életkori kompromisszumok árán ugyan 

- társulatunk kiváló, fiatalabb művészeivel valósítjuk meg – jelentős megtakarításokkal.  

Elsődleges célom a 2020-as költségvetési év gazdasági egyenlegének szinten 

tartása, valamint a 2021-es költségvetési év a körülmények által megkívánt, 

ésszerű, takarékos tervezhetősége. 

Minden körülmények között biztosítani kívánom az intézmény 

közfeladatellátás szerinti, megvalósítható alapfeladatteljesítési 

kötelezettségének megvalósulását. 

 

 

7. PR- MARKETING, ONLINE LEHETŐSÉGEK 

 
A színháznak közvetett és közvetlen kapcsolatot kell fenntartania közönségével. Az első 
találkozási pontot a nézőknek a szervezési iroda és az ott dolgozók jelentik. A szervező 
irodának olyan belvárosi helyen kell működnie, ahol nagy az átmenő forgalom, és a 
közelben szabadidős tevékenységi helyszínek találhatók. A város turisztikai jellegéből 
kiindulva fontos az is, hogy az idelátogató turisták is könnyen megtalálják, sőt, spontán 
módon felfedezhető legyen. Hatékony hirdetési felületet jelent a kirakatban elhelyezett 
plakát, jó minőségű fotók, valamint a digitális reklámfelületen futó videó - előzetesek. 
Sajnos, szervezőirodánk az eddig helyet adó sétáló-utcai épület tervezett felújítása miatt 
költözni kényszerült, ideiglenesen teátrumunk előcsarnokában működik. 
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Lehetőségeink kiszélesítése szempontjából elengedhetetlenül szükséges a 
frekventált helyen lévő szervezőiroda. 
 
 
Jegyárusításunknak egyik legfontosabb szegmense az online értékesítés. Fontos 
megjegyezni, hogy a személyes ügyintézés ebben az esetben is rendszerint szükségszerű, 
hiszen vásárlás előtt a nézők sok esetben telefonon részletes információt kérnek az 
előadással, a nézőtérrel, a színpad beláthatóságával kapcsolatosan.  

 
Szervezőirodánk külön figyelmet fordít a már meglévő és potenciális közönség 
adatbázisának frissítésére, bővítésre. meglévő közönségünk adatait a folyamatos 
kapcsolattartás és tájékoztatás céljából, a potenciális közönséget (cégeket, 
idegenforgalmi egységeket, oktatási intézményeket, kulturális intézményeket 
hivatalokat) pedig - az előadások műfaji meghatározottsága szerint - megszólítás 
céljából tartjuk számon. Fontosnak tartjuk az SMS - értesítés gépesítését, SMS 
szervereken keresztül a célzott csoportokat gyors és hatékony módon lehet elérni. 
 
Évek óta az egyik leghatékonyabb reklám előadásaink számára a „szájpropaganda”. 
Eger kisváros lévén, nézőink közvetlenül adják át színházunkkal kapcsolatos 
tapasztalataikat. 
 
A közösségi online kommunikáció lehetőségeinek kihasználása is elengedhetetlen. 
Visszatérő és potenciális látogatóink számára weboldalunk és facebook-profilunk 
nyújt aktuális információkat, híreket, színes beszámolót színházunk életéről  
 
Az internetes megjelenési trendek változnak, a felhasználói szokások eltolódtak a 
mobileszközök irányába. Alkalmazkodnunk kell ehhez a folyamathoz, és tovább kell 
fejleszteni weboldalunk felépítését, hogy a jelenlegi elvárásokhoz igazodjon. Szükséges 
az asztali- és mobil nézetek összehangolása. 
  
Folytatandó a közterületi plakát-kampány. A havi műsorrendünket hirdető 
plakátokat érdemes állandó helyszínekre kihelyezni - nézőink visszajelzései alapján 
sokan tájékozódnak ezek alapján. Az egyes bemutatókra való figyelemfelkeltést 
azonban jobban szolgálná, ha változó felületeken, nem a megszokott helyszínen 
jelennének meg – természetesen minél kreatívabb – produkciós plakátjaink.   
 
Rádióban, TV-ben, az írott sajtóban helyet kapó reklámjaink, híreink, megjelenéseink 
szintén jól szolgálják színházunk tevékenységének bemutatását, társulatunk 
népszerűsítését. Az ezeken a csatornákon keresztül nyereményként színházjegyet kínáló 
játékok, vetélkedők is aktivitásra ösztönzik a potenciális színházlátogatókat 
 
Bizonyos produkciók esetében van lehetőség jelentős előre-tervezésre Ezeknél az 
előadásoknál érdemes bevezetni az elővételi kedvezményt. 
 
Jó lehetőség az interneten terjeszthető „vírusvideo”. Meglepő ötleten alapuló pár 
másodperces mozgóképes kisfilmek, melyek a színházat, az előadásokat reklámozzák.  



34 
 

A social-média térnyerésével ezeknek a videóknak a terjedése felgyorsult. Elsősorban a 
fiatalokat szólítják meg. 
 
A gerillamarketing további eszközei is jól használhatók a neten élő új nemzedék 
elérésére. A lényeg, hogy a színházat közelebb vigyük minden korcsoporthoz. 
 
Megjelenések a médiában: 

Heves Megyei Hírlap, Tv Eger, Eger Hírek, Egri Magazin, Szent István Rádió, 

Szuperinfó TV 1, Hatos csatorna, Kossuth Rádió, Bartók Rádió, Európa Rádió, 

Táncművészet, színházonline.hu, terasz.hu,  

 

Online színházi közvetítések 

Színházunk a korona vírussal kapcsolatos veszélyhelyzeti intézkedések kihirdetésekor 

ajánlatot kapott a Szajkó Anita énekművész által jegyzett Art Project-től, hogy a vele 

együttműködő KGP TECH Kft. technikai eszközeire alapozva online színházi 

közvetítést szervezzen a színház Facebook oldalára. Ez az együttműködés anyagi 

ellenszolgáltatás nélküli, tapasztalatszerzést szolgáló felajánlás formájában 2020 

márciusától júliusáig folyamatosan, heti rendszerességgel tette lehetővé korábban 

archiválási céllal felvett előadásaink online közvetítéseit, melyek  színházunk Facebook 

oldalán, élő adásként jelentek meg. 

 

A közvetítések folyamatos elemzése, technikai paramétereket illető 

változtatása, valamint a kapcsolódó közönséggel való kommunikáció újszerű 

tapasztalatokkal szolgált, mely a későbbiekben jól tervezhető „új műfajt” 

jelenthet. 

Az online előadás-bejátszás – eddigi nézőink karantén alatti megtartása mellett -  

hatékony csatornája volt a nem helyben élő, vagy a határon túli nézők elérésének. 

A Facebook oldal- elérési statisztikáinak rendszeres elemzése alapján 

kimutatható, hogy több országból folyamatosan követték élő adásainkat. 

További opció az élő színházi bejelentkezéseknél, hogy a nézők hatékony elérése 

érdekében az előadáskezdést megelőzően 25-30 perccel elindított műsor a 

későbbiekben alkalmas felület lehet kulturális beharangozók, fiatal művészek 

megjelenési platformja, városmarketing felület számára. 

Az előadás végén, a tapsrend után próbaképpen fenntartott adást az átlag nézőszám 

hozzávetőleg fele tovább követte. Így ezt a „levezető” időszakot is tekinthetjük 

információtovábbítási csatornának. 

A Facebook a koronavírus - helyzet alatt lehetővé tette a fizetős online élő 

közvetítések rendezését, melyet tesztelés céljából hamarosan kipróbálunk. 

http://színházonline.hu/
http://terasz.hu/
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A velünk jelenleg is partneri viszonyban álló Szajkó Anita Art Project és a vele 

együttműködő KGP TECH Kft. technikailag lehetővé tudják tenni olyan élő adások 

lebonyolítását is, melyek kódolásuk okán nem másolhatók, vagy menthetők le.  Ezek 

tesztelése online színházi előadásaink esetében tervben van. 

Tervben van továbbá színházi előadásaink valós időben, élőben történő 

közvetítése, melynek tesztelése 2020. szeptember 23-án, a IX. Egri Stúdiószínházi 

Táncfesztivál nyitó előadásán, a GG Tánc Eger bemutatóján valósul meg. 

 

„Virtuális színház” 

Nem mondtam le régi tervem megvalósításáról sem, mely változó világunkban egyre 

időszerűbb. 

Az „interaktív virtuális színház” felépítésével kapcsolatos célkitűzések 

 A fiatalabb korosztályok integrálása – A színjátszással és a színházzal 

kapcsolatos ismeretek átadásának, illetve az első személyes tapasztalatok 

megszerzésének értelemszerűen már gyerekkorban meg kell történnie. Sajnos a 

XXI. századi tömegkultúra nem kedvez a klasszikus színházi értékek 

bemutatásának. Ennek egyik oka, hogy jelenleg hiányoznak a színházat, mint 

kulturális intézményt népszerűsítő minőségi online tartalmak. Az „interaktív 

virtuális színház” fontos célkitűzése ezért, hogy: 

- Különböző szórakoztató/játékos alkalmazásokon keresztül népszerűsítse 

a gyerekek/fiatalok körében a „színházat, mint kultúraközvetítő és 

szemléletfejlesztő intézményt”; 

- Erősítse a gyerekek/fiatalok kultúra iránti érdeklődését és általános 

műveltségi szintjét; 

- Bevonja a fiatalokat a Színház kulturális életébe, megalapozza a színházba 

járás kultúráját 

- Integrálja a színházi világot az iskolai oktatásba, speciálisan a 

pedagógusok számára összeállított felkészítő tartalmakkal és 

segédanyagokkal. 

 Határon túli magyarok megszólítása – A magyar nyelvű kultúra és a magyar 

nyelvű színjátszás online hozzáférhetőségének biztosítása a határon túli 

magyarság számára. 

 Turisztikai desztináció menedzsment támogatása – A Gárdonyi Géza 

Színház repertoárjának és művészeti értékeinek megfelelő bemutatásával 

eredményesen hozzájárulhat a városi és kistérségi turisztikai célkitűzések 

megvalósításához (a látogatók számának növelésével). 
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 Jegyértékesítés volumenének növelése – A hazai és nemzetközi tapasztalatok 

is azt mutatják, hogy a hatékonyabb és határozottabb online jelenlét 

kialakításával érezhetően növelhető a jegyértékesítés volumene. 

 „Együttműködési platform” létrehozása a szakmai együttműködéshez – Az 

„interaktív virtuális színház” működési modelljét úgy célszerű kialakítani, hogy 

az elősegítse a regionális és határon túli színházak, kulturális szervezetek 

együttműködését, egymás értékeinek bemutatását, és a tapasztalatok 

megosztását. 

 Speciális célcsoportok megszólítása – A különböző fogyatékkal élők általában 

kimaradnak a klasszikus színházi produkciók élvezetéből. A virtuális színház 

kiváló lehetőséget biztosíthat olyan fejlesztések megvalósítására, melyek 

segítségével a fogyatékkal élők is megismerkedhetnek a Színház működésével. 

 Mintaadás – A színház vezetésének célja, hogy az „interaktív virtuális színház” 

koncepció kialakításával követendő példát állítson a teljes hazai színjátszó 

szakma számára az online médiák tartalmas és minőségi használatával 

kapcsolatban. 

 

Műszaki és módszertani alapok 

Az „interaktív virtuális színház”  olyan komplex online alkalmazás, amely egy speciális 

weboldalból és erre telepített, kifejezetten a Gárdonyi Géza Színház számára fejlesztett 

webes alkalmazásokból áll. 

A projekt tervezett végterméke a virtuális (semi-3D), grafikus környezetben 

megvalósított Gárdonyi Géza Színház. A virtuális tér alapja egy moduláris motor, mely 

a különböző felhasználói célcsoportok eltérő igényeire szabható, és amely a multimédiás 

alapok megteremtésén kívül lehetővé teszi egy új, színházat kedvelő közösség 

létrejöttét. Pontosabban, a valóságban már létező, de igen szekularizált színházkedvelő 

társadalom számára kínál új, virtuális közösségi teret. Ez a virtuális tér is a személyes 

bevonódásra, az aktív tanulásra és a „komoly játék” naprakész alapelveire épül: tehát a 

színház iránt érdeklődők aktív jelenléte, részvétele vagy akár önkifejezése valós 

párbeszéd a színjátszással, mint műfajjal – a generációk jócskán eltérő felhasználási 

szokásaitól függetlenül. 

Az előzetes tervek alapján többek között a következő játékos kultúraközvetítő 

alkalmazások jöhetnek szóba: 

 Virtuális túra – backstage, színháztörténet, régi nagy sikerek; 

 Ismerd meg a társulatot és a repertoárt! – Érdekességek a futó darabokról, 

közelgő premierekről, valamint a színészekről – aztán regisztráció, ha valaki 

játszani is akar (nem kötelező) és kvíz (pontozható); 
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 Mint az „öltöztetős” játékokban: válassz díszletet az előadáshoz! (színpad + 

színészek, s köréjük lehet „behúzogatni” az adott előadás kellékeit. Aki elsőre 

mind az 5-6 féle színpadképet nagy biztonsággal eltalálja, pontokat gyűjthet…); 

 Arc a hanghoz: először próbálja meg a felhasználó összekötni a képernyőn 

megjelenő idézeteket az ismert (és a színházhoz is köthető) színészekkel. Aztán 

hallgassa meg az idézeteket kimondva, ekkor finomíthat a választásán – majd 

ellenőrizze a megoldást a harmadik lépésben (minél ügyesebb, annál több pont 

jár); 

 Hangulathoz harmóniát: mitől lesz jó egy színész? Ugyanaz a mondat 

különböző hangszínnel, hanglejtéssel előadva – válaszd ki, milyen 

szövegkörnyezetbe illik! 

 Rendezz! 1. rész: Rakd sorba a jeleneteket (ismert darabban); 

 Rendezz! 2. rész: Dolgozd ki a következő jelenetet. a) Ki mondja melyik 

szerepet. b) Ki hova álljon?; 

 Légy szakértő: Mit csinál (mi a produkció során – előtt, alatt, után − a segítők 

dolga) a díszítő, a bútoros, a kellékes, a világosító, a hangosító, az ügyelő, stb.? 

 Írj színi kritikát. Segítsd a színház művészeit – rendezőt, színészt, díszlet- és 

jelmeztervezőt tartalmas (áttekintő, elemző, részletező, hangulatteremtő, 

összehasonlító, részleteket feltáró, stb.) és kritikai elemzésekkel. 

 Gratulálunk! (Mit nyertél? – a bevezetés időszakában a jól teljesítő pontgyűjtők 

színházjegyet kaphatnak, eztán kedvezményeket stb.) 

 Social media: Facebook, Twitter… (+ a projekt része kell, hogy legyen a honlap 

tartalmi és megjelenésbeli megújítása is). 

 

Az „interaktív virtuális színház” hatásos eszköze lehet a gazdag, historikus műfaj 

aktualizálásának, mellyel új, eddig elérhetetlen társadalmi rétegek szólíthatók meg 21. 

századi színvonalon. 

 

Ez természetesen nem végleges koncepcióterv, az „interaktív virtuális színház” tartalmi 

és funkcionális felépítését a projekt megvalósításában résztvevő professzionális 

szolgáltatók és a színház vezetése együttesen fogja meghatározni. 
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A 2020/2021-es évad műsorterve: 

Az évad tematikus mottója: 

„RETRO - JÁTÉK” 

 
NAGYSZÍNPADI BEMUTATÓINK 

Csiky Gergely:  
A NAGYMAMA  vígjáték 
Bemutató: 2020. október 9. 
Rendező: Blaskó Balázs 
 
Kálmán Imre–Julius Brammer-Alfred Grünwald:  
A MONTMARTRE-I IBOLYA  operett 
Bemutató: 2020. november 13. 
Rendező: Halasi Imre 
 
Eisemann Mihály – Baróti Géza – Dalos László:  
BÁSTYASÉTÁNY 77.  zenés játék 
Bemutató: 2021. január 22. 
Rendező: Moravetz Levent 
 
SISSI romantikus táncjáték      
Bemutató: 2021. március 12. 
Koreográfus: Topolánszky Tamás 
 
Tóth-Máté Miklós: ARANYRANDEVÚ romantikus retró-komédia 
Bemutató: 2021. április 2. 
Rendező: Blaskó Balázs 
   

 

GYERMEKELŐADÁSAINK A NAGYSZÍNPADON 

 

Grimm:  RIGÓCSŐR KIRÁLY   mesejáték 
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 
Bemutató: 2020. október 20. 
Rendező: Baráth Zoltán 
 
Grimm: AZ EZEREGYÉJSZAKA MESÉI  mesejáték 

a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 

Bemutató: 2021. február 11. 

Rendező: Baráth Zoltán 
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STÚDIÓSZÍNPADI BEMUTATÓINK 

 

Beethoven: V. SZIMFÓNIA táncjáték          
Bemutató: 2020. szeptember 23. 
Koreográfus: Roberto Galvan 
 
A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS  népmese 
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója 

Bemutató: 2020. október 6. 

Rendező: Baráth Zoltán 

 
Ray Cooney: PÁRATLAN PÁROS 2 – KLIKK!  komédia  
Bemutató: 2021. március 26. 
Rendező: Kiss József 
 
IX. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál  -  2020. szeptember 23-27. 

 
8. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMUNK   

 

A Gárdonyi Géza Színház vezetése és társulata kiemelt fontosságúnak tartja Eger, a 

kistérség és a megye közönségének szolgálatát, a felnőtt és a nyugdíjas közönség 

megtartása mellett a gyermek- és ifjúsági korosztályok színházba szoktatását.  

Az évadok gyermekelőadásainak összeállításánál kiemelt szempont, hogy a klasszikus 

meseirodalom mellett megjelenjen kortárs alkotó, több esetben helyi szerző műve 

is, amely a mai gyerekek nyelvén, jelen világunk ismeretében szól a legfiatalabb 

közönséghez.  Emellett elengedhetetlenül fontos, hogy a magyar meseirodalom 

klasszikusainak kiemelkedő alkotásai is színpadra kerüljenek olyan történeteken 

keresztül, amelyeket szüleink, nagyszüleink is meséltek egykoron – erősítve a 

gyerekekben az identitástudatot, a humánus értékek fontosságát. S szép számmal 

találhatunk a világirodalomban olyan mese-alapú történeteket is, melyek, több jelentést 

hordozva, a gyermek és ifjúsági-, sőt, a felnőtt korosztályhoz egyaránt szólnak – más-

más életkorban más-más szinten érintve meg a befogadót.  . 

Az évadok tervezése során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a kiválasztott, 

gyermekeknek és ifjúsági közönségünknek szóló darabok, s a megvalósult előadások 

illeszthetőek legyenek abba az irányvonalba, amit a színház szintén feladatául tűzött ki: 

a már megszokottá vált, előadások utáni közönségtalálkozókon kívül tantermi 

előadások, különböző élethelyzetek feldolgozását elősegítő drámaórák megtartása. A 

színház épületén túlnyúló tematikus foglalkozássorozatban gyermek- és ifjúsági 

előadásainkhoz kapcsolódó dráma- és műelemzések mellett a színház sokrétű, összetett 

működését, az előadások létrejöttének körülményeit felvázoló beszélgetéseket, 
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rendhagyó, interaktív irodalomórákat szeretnénk tartani, felhasználni a színház 

problémafelvető, válaszkereső, konfliktuskezelő lehetőségeit.  

A kisiskolásokat célzó foglalkozások mellett a társadalomban betölteni kívánt 

szerepüket, feladatukat kereső kiskamaszok, középiskolások körében is megvalósítandó 

cél ilyen jellegű iskolai foglalkozások rendszeres megtartása, amely a színház közvetítő 

erejét felhasználva az összetartozás érzését is erősítheti egy-egy közösségen belül. Jó 

példa erre az elmúlt években már beindított és nagy sikert aratott Árgyélus-királyfi és 

Tündér Ilona, illetve az  Ádámok és Évák  elnevezésű program. Előbbiben alsó 

tagozatosokkal dolgoztuk fel azt a mesekört, amely Vörösmarty Csongor és Tünde c. 

darabjának előzményéül szolgált, s ezek után jöttek el megtekinteni az előadást. Utóbbi 

során 12 középiskola tanulói mélyültek el tanáraik és színházi szakembereink 

segítségével Madách Imre: Az ember tragédiája c. művében, s ezt a folyamatot végül - 

tanintézményenként feldolgozva, s betanulva a színeket - a teljes mű egész estét betöltő 

előadása koronázta meg, mely nagyszínpadunkon, nagy sikerrel került bemutatásra.  

E munkában való részvétel megalapozhatja sok-sok fiatal pozitív hozzáállását az élet 

adta problémák megoldásához, s érdeklődő viszonyulását a színházhoz, az irodalomhoz, 

a művészetekhez. 

Tánctagozatunk, a GGTánc Eger is tevékenyen részt vett és részt kíván venni abban, 

hogy városunk és térségünk fiataljai minél inkább közel érezzék magukhoz a színház- és 

ezen belül a tánckultúra világát. Táncművészeink különböző korcsoportú diákok 

számára tartottak foglalkozásokat, bemutatva és megismertetve a tánc kifejező erejét. 

Gyermek-programjaink nagy részét a Babszem Jankó Gyermekszínházzal közösen 

valósítjuk meg, a közönség és a különböző foglalkozásokon résztvevők teljes 

megelégedésére. 

 

TÁMOP- , EFOP PÁLYÁZATOK 

Az egri Gárdonyi Géza Színház TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0175. számú „Játsszunk 

színházat” című, fiatalokat megcélzó pályázata az óvodás korú gyermekektől a 

középiskolás fiatalokig mindenkit megszólított. (4 óvoda, 2 általános iskola, 12 

középiskola) A program célja az volt, hogy az oktatási intézmények falain kívül 

lehetőséget biztosítsunk a tanulók művészeti és kreatív képességeinek kibontakozására, 

a kultúra megismertetésére, a kőszínház bemutatására, valamint, hogy a nevelési-

oktatási intézmények kulturális nevelési eszköztára is bővüljön, a jó gyakorlatokat 

elsajátítsák a pedagógusok is. A foglalkozások elősegítették, hogy a kreativitás, probléma 

felismerő és megoldó képesség fejlődjön, a nyitottság, az empátia, a képzelet, az érzelmi 

élet gazdagodjon, képesek legyenek együtt-gondolkodni és dolgozni egy közös cél 

megvalósítása érdekében. A gyerekek azáltal, hogy megismerkedtek a színház világával, 

magasabb kulturális értékeket magukévá tévő felnőttekké válnak. Az általános iskola 
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felső tagozatosai és a középiskolások egy-egy színdarab, illetve színdarabrészlet 

betanulása során életre keltették az irodalmi szereplőket, ezzel együtt megismerkedve a 

színházi kultúrával, elsajátították a színművészet alapjait. Saját élményeken alapuló, a 

színházat kedvelő, értő közönség „kinevelése” volt a cél. A projekt sikeres volt, osztatlan 

sikert aratott a pedagógusok és a tanulók között is.  

 

2018. március 1 – 2019. augusztus 31-ig zajlott EFOP-3.3.2-16-2016-00090. számú 

„Színház a tehetségekért” című pályázatunk. A programban való együttműködésre 

több oktatási intézmény jelentkezett. Az óvodás korosztály a Babszem Jankó 

Gyermekszínház közreműködésével mesés, játékos formában ismerkedett meg a 

szerelem témakörével, interaktív mesék és foglalkozások segítették a gyermekeket új 

attitűdök, értékek, normák megismerésében a kultúra közvetítésével. 

Az általános iskolai korosztály számára olyan összművészeti, komplex táborokat 

szerveztünk, ahol a gyermekek megismerkedhettek a színházművészet különböző 

ágaival, szakemberek vezetésével tréningeken vettek részt, ahol kipróbálhatták magukat 

a különböző műfajokban, megismerkedhettek azok alapjaival.  

A középiskolai korosztály számára elsősorban a tehetséggondozásra fektettük a 

hangsúlyt. A diákokat különböző szekciókra osztottuk, ahol megismerkedtek a 

választott művészeti ág sajátosságaival. A pályázat keretén belül a résztvevőkkel 

feldolgoztuk Shakespeare: Rómeó és Júlia című drámáját, összművészeti előadás 

született, melyet bemutattunk a Gárdonyi Géza Színházban. 

A sikeres pályázat megvalósítása során szoros kapcsolatot építettünk ki a közoktatási 

intézményekkel, pedagógusokkal, diákokkal. Eredményességünket az is alátámasztja, 

hogy a fenntartási időszakra tervezett programokra, foglalkozásokra már most nagy az 

érdeklődés. A létrejött kapcsolatokat tovább kell építenünk, hiszen a cél közös, ami nem 

más, mint hogy a gyerekek mai, digitalizált korunkban is minél jobban kötődjenek a 

kulturális értékekhez, a színház világához is. 

 

LÁZÁR ERVIN PROGRAM 

A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. 

határozat alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar 

kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és 

nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából 

fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítés az állam kiemelt felelőssége. 

Ennek jegyében a Kormány életre hívta a Lázár Ervin Programot, amely szociális 

helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai 

diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-, tánc-, 
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és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok 

bemutatóhelyei látogatásának élményét. 

Színházunk sikerrel pályázva, a program keretein belül Hatvan, Mezőkövesd és Eger 

Tankerületeiből látta vendégül a diákokat.  

Egri Tankerület: 3.062 fő diák, 289 fő kísérő 

Mezőkövesdi Tankerület: 652 fő diák, 65 fő kísérő 

Hatvani Tankerületi Központ: 2.452 fő diák, 234 fő kísérő 

Összesen: 6166 diák, 588 kísérő  

 

A program végrehajtásnak megvalósításához Magyarország Kormánya összesen 

17.085.512,- Ft + ÁFA összeggel támogatta a Gárdonyi Géza Színházat. 

Megvalósult előadások: 

2019. 11.18-án  3 előadás 1.072 diák, 103 kísérő  

2019. 11.25-én  3 előadás 1.081 diák, 86 kísérő 

2019. 12.16-án  3 előadás 1.123 diák, 104 kísérő 

2020. 01. 6-án   3 előadás 1.114 diák, 110 kísérő 

2020. 01. 27-én   3 előadás 1.071 diák, 108 kísérő 

Sajnos a 2020. 04.06-ra meghirdetett két előadást a pandémiás veszélyhelyzet miatt 

nem tudtuk teljesíteni. A 2020. 11.02-ra, illetve 2020.11.16-a áttervezett előadásokra 

összesen még 710 diákot és 71 kísérőt várunk. 

 

9. SZÍNHÁZUNK TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁSA  

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT  

Küldetésünknek érezzük, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei számára 

hozzáférhetővé tegyük előadásainkat, legyen szó fogyatékkal élőkről, hátrányos 

helyzetűekről, nagycsaládosokról - illetve kiemelt figyelmet fordítunk a nyugdíjasokra. 

Színházunk célja az elfogadás és elfogadtatás tudatosítása, amihez minél nagyobb 

nyilvánosságot szeretnénk biztosítani. Mindenkinek joga van minőségi, értékes 

kulturális élményekhez. Tapasztalataink szerint alapértékeink és elveink találkoznak a 

közönség igényével. Színházunk lehetőséget biztosít arra, hogy az alábbi intézmények, 

szervezetek, egyesületek, iskolák térítésmentesen részt vehessenek az előadások 

főpróbáján, illetve kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget kínálunk számukra. 
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Nagycsaládosok Egri Egyesülete, 3300 Eger, Bajcsy Zsilinszky út 9. 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 1056 Budapest, Március 15. tér 8. 

Cukorbetegek Egri Egyesülete, 3300 Eger, Dobó tér 2. 

Andornaktályai Fogyatékosok Otthona, 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 289. 

Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, 3300 Eger, Szalapart út 84. 

Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium, 3300 Eger, Iskola u. 3. 

Világítani Fogok Egyesület, 3396 Kerecsend, Fő út 6. 

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 

3300 Eger, Dobó István tér 6/A. 

Ökomenikus Segélyszervezet Egri Szociális és Fejlesztő Központ, 

3300 Eger, Kallómalom út 88. 

Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, 3300 Eger, Knézich Károly út 8. 

Markhot Ferenc Kórház, 3300 Eger, Széchenyi út 27-29. 

Magyar Vásár Kulturális Egyesület 

Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete, 3300 Eger, Kossuth Lajos út 5. 

Mlinkó István Általános Iskola, 3300 Eger, Klapka György út 10. 

Neumann János Gimnázium, Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 48, 

Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiuma 

Eger, Kertész utca 128. 

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium Gimnázium és Kollégium 

Eger, Klapka György u. 7. 

Eötvös József Református Oktatási Központ, Heves, Dobó István u. 29. 

Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Ózd, Bem u. 14. 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Eger, Hadnagy utca 6. 
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10. A GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ TÁRSULATÁNAK 

          DÍJAI, ELISMERÉSEI 2011-2020 

 

 
NÉV/ELŐADÁS 

 
KITÜNTETÉS/DÍJ 

 
ÉV 

 
Mészáros Sándor színpadmester 

 
Magyar Teátrum Színházszakmai-díj 

 
2011 

 
Fehér István  színművész 

 
Polgármesteri elismerés 

 
2012 

Kőhalmi Viktória  táncművész 
Homolya Patrícia  táncművész 

Magyar Teátrum Nyári Fesztivál 
Legígéretesebb fiatal tehetség-díj 

 
2012 

 
Topolánszky Tamás tagozatvezető 

 

Magyar Teátrum Nyári Fesztivál 
Legjobb koreográfia 

Les Preludes/A fából faragott királyfi 

 
2012 

Aldobolyi Nagy György  
zenei vezető 

 
Erkel Ferenc-díj 

 
2013 

 
Kelemen Csaba  színművész 

 
Pro Agria-díj 

 
2013 

 
Kobolák Balázs  kelléktár vezető 

 
Polgármesteri elismerés 

 
2013 

 
Topolánszky Tamás tagozatvezető 

 

Magyar Teátrum Nyári Fesztivál 
Legjobb koreográfia   

 Moulin Rouge 

 
2013 

 
Vozáry Dénes  hangtár vezető 

„Kiváló munkáért” 
– városi kitüntetés 

 
2014 

 
Balogh András  színművész 

 
Aase-díj 

 
2014 

 
Blaskó Balázs  színművész 

 
Jászai Mari díj 

 
2014 

 
Bényei Miklós – díszlet 

 
Szaniszló Tamásné - jelmez 

Magyar Teátrum Nyári Fesztivál 
Legjobb látvány 
Képzelt riport… 

 
2014 

Légy jó mindhalálig 
Rendező: Seregi Zoltán 

Magyar Teátrum Nyári Fesztivál 
Legjobb ifjúsági előadás 

2015 

 
A Fejedelem - musical 

Bényei Miklós – díszlet 
Szaniszló Tamásné - jelmez 

Magyar Teátrum Nyári Fesztivál 
Legjobb látvány 

 

 
2015 

Ágoston Béla zeneszerző 

(Szaffi, A cigánybáró) 
Magyar Teátrum Nyári Fesztivál 

Zeneszerzői különdíj 
 

2015 

Blaskó Balázs igazgató és a 
Gárdonyi Géza Színház Társulata 

Magyar Teátrum Nyári Fesztivál 
Szarvas Város Szeretet-díja 

 
2015 

 
Tunyogi Péter színművész 

Magyar Bronz Érdemkereszt  
polgári tagozat  

 
2015 

 
Pintér Ágota Lotti  balettmester 

Magyar Bronz Érdemkereszt  
polgári tagozat  

 
2015 
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Saárossy Kinga  színművész Jászai Mari-díj 2016 

 
Tóth Karolina táncművész 

 

Magyar Teátrum Nyári Fesztivál 
Legjobb női táncművész 

Traviata 

 
2016 

 
Traviata c. előadás 

Magyar Teátrum Nyári Fesztivál 
Legkreatívabb táncjáték 

 

 
2016 

 
Dimanopulu Afrodité  színművész 

 
Aase-díj 

 
2016 

 
Szaniszló Tamásné jelmeztár vezető 

 
Magyar Teátrum Színházszakmai-díj 

 
2016 

 
Emődi Attila  táncművész 

Évad legjobb férfi táncművésze 
(modern-kortárs kategória) 

 
2017 

 
Saárossy Kinga  színművész 

 

Magyar Teátrum Nyári Fesztivál 
Legjobb női főszereplő  

(A férjvadász) 

 
2018 

Ludányi Andrea  ügyelő Országgyűlési képviselői dicsérő 
oklevél 

2018 

 
Topolánszky Tamás  
tánctagozat-vezető 

 
Érdemes művész-kitüntetés 

 
2019 

 
Rovó Virág  táncművész 

Az évad legjobb pályakezdő 
táncművésze 

 
2019 

 
Kelemen Dorottya  táncművész 

 
Fülöp Viktor Táncművészeti Ösztöndíj 

 
2019 

 
Gárdonyi Géza Színház 

Szarvas város Képviselőtestületének 
különdíja 

 
2019 

 
Tóth Karolina táncművész 

Magyar Ezüst Érdemkereszt  
polgári tagozat 

 
2019 

 
Lázár Rita rendezőasszisztens 

 
Magyar Teátrum Színházszakmai-díj 

 
2019 

 
GG Tánc Eger 

 
Eger csillaga kitüntetés 

 
2019 

 
Engler Imre  műszaki vezető 

„Kiváló Munkáért” 
polgármesteri kitüntetés 

 
2020 

 
Törteli Nadin  táncművész 

Az évad legjobb női táncművésze-díj 
(színházi táncos kategória) 

 
2020 

 
   Gárdonyi Géza Színház társulata 

Nagycsaládosok Országos Szövetsége 
             Bölcső-díj, bronz fokozat 

 

 
2020 
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11. AZ ELMÚLT 5 ÉV  

PRODUKCIÓS PÁLYÁZATI EREDMÉNYEI 

Év Pályázat száma Pályázati cél Megnyert 
támogatás(Ft) 

Támogató 

2015 108104/00312 Színházi nevelési 
program 

500.000 NKA 

2015 108143/00150 Hókirálynő című 
produkció 

bemutatása 

700.000 NKA 

2015 108117/04189 Héthavas gyermekei 
című produkció 

bemutatása 

2.000.000 NKA 

2015 449108/02140 Drámapedagógia 
program 

5.000.000 Miniszteri támogatás 

2015 206107/12192 IV. Stúdiószínházi 
Táncfesztivál 

2.000.000 NKA 

2015 109124/00406 Külföldi koreográfus 
fogadása 

300.000 NKA 

2015 109144/00198 Táncjátékok bel- és 
külföldi forgalmazása 

400.000 NKA 

2015 109142/00312 Traviata című 
táncjáték bemutatása 

1.900.000 NKA 

2015 108124/00114 A csárdáskirálynő 
című produkció 

újvidéki vendégjátéka 

400.000 NKA 

                                                                13.200.000 

2016 109124/00445 Külföldi koreográfus 
fogadása 

250.000 NKA 

2016 109144/00327 Táncjátékok bel- és 
külföldi forgalmazása 

800.000 NKA 

2016 108104/00382 Színházi nevelési 
tevékenység 

400.000 NKA 

2016 109142/00452 Kamaszok című 
táncjáték bemutatása 

2.000.000 NKA 

2016 108103/00897 A Görgey című dráma 
nemzetközi 

vendégjátéka  

500.000 NKA 

2016 108145/00545 A Vendégség című 
dráma országos 

forgalmazása 

300.000 NKA 

2016 108117/04250 A Tündér Míra és a 
Tárlat az utcán című 

előadások 
megvalósítása 

1.500.000 NKA 

2016 108108/00397 V. Stúdiószínházi 
Táncfesztivál 

5.000.000 NKA 

                                                                     10.750.000 

2017 108117/04558 A Tóték című előadás 
létrehozása 

800.000 NKA 

2017 108104/00448 Színházi nevelési 
program 

500.000 NKA 

2017 109117/01953 Egyenes labirintus 
című táncelőadás 

felújítása 

500.000 NKA 

2017 109124/00472 Külföldi koreográfus 
fogadása 

400.000 NKA 
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2017 109144/00442 Táncprodukciók 
forgalmazása 

500.000 NKA 

2017 109142/00520 Az ember tragédiája 
című produkció 

bemutatása 
 

2.500.000 NKA 

2017 109108/00624 VI. Stúdiószínházi 
Táncfesztivál 

4.100.000 NKA 

2017 109117/01924 Táncjátékok felújítása    400.000 NKA 

                                                                9.700.000 
 

2018 316133/00014 A férjvadász című 
előadás Nagyváradon 

500.000 NKA 

2018 316131/00014 A nagyváradi Szigligeti 
Színház Szentivánéji 

álom című 
előadásának 
vendégjátéka 

1.000.000 NKA 

2018 315133/00009 VII. Stúdiószínházi 
Táncfesztivál 

megrendezése 

2.000.000 NKA 

2018 EFOP-3.3.2-16-2016-
00090 

Színház a 
tehetségekért 

ifjúsági program 
pályázat 

30.000.000 Széchenyi2020 

2018 315132/00011 Tánc külföldi 
forgalmazás 

1.500.000 EMMI 

2018 315131/00011 Tánc belföldi 
forgalmazás 

1.300.000 EMMI 

2018 109144/00554 Tánc kül- és belföldi 
forgalmazás 

1.000.000 NKA 

2018 109142/00685 Magyar Rapszódia 
táncelőadás 
bemutatása 

2.200.000 NKA 

2018 109124/00509 Külföldi koreográfus 
fogadása 

500.000 NKA 

2018 108117/04673 Rokonok című 
előadás bemutatása 

1.000.000 NKA 

2018 109113/00400 VII. Stúdiószínházi 
Táncfesztivál 

megrendezése 

5.000.000 NKA 

                                                                    46.000.000 
 

2019 EMT-E-19-0047 Előadó-művészeti 
többlettámogatás 

25.000.000 EMET 

2019 EMT-TE-19-RK-0017 Rekreációs és 
közösségi terek a 

vitális művészetért 
program 

5.000.000 EMET 

2019 EMT-TE-19-AD-0008 Anyaországi előadó-
művészeti élmény a 

diaszpórában 
program 

5.000.000 EMET 

2019 EMT-TE-19-0557 Történelmünk dicső 
pillanatai program 

 

5.000.000 EMET 

2019 EMT-TE-19-0557 A Tomcsa Sándor 
Színház Nem lesz 
reggel Fred című 

előadásának 
vendégjátéka 

5.000.000 EMET 
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2019 EMT-TE-19-0555 Rigó Jancsi című 
előadás létrehozása 

5.000.000 EMET 

2019 EMT-TE-19-0484 Családi cirkusz 
táncelőadás 
létrehozása 

6.000.000 
 

 
 

EMET 

2019 EMT-TE-19-0471 I&TIME táncelőadás 
bemutatása 

 

5.000.000 EMET 

2019 EMT-TE-19-0459 Óvodai projekt 4.000.000 EMET 

2019 EMT-TE-19-0193 Színházi 
eszközfejlesztési 

program 

5.000.000 EMET 

2019 EMT-TE-19-0175 A magyar előadó-
művészet megőrzése 

program 

5.000.000 EMET 

2019 EMT-SZM-NK-19-
0001 

Gárdonyi Géza 
Színház 

műsorprogramja 

66.000.000 EMET 

2019 3424-01-0021/19 A Gárdonyi Géza 
Színház 

táncelőadásainak 
országos 

forgalmazása 

1.000.000 EMMI 

2019 3424-02-0056/19 A Gárdonyi Géza 
Színház 

táncelőadásainak 
külföldi forgalmazása 

1.200.000 EMMI 

2019 316131/00049 A nagyváradi Szigligeti 
Színház vendégjátéka 

900.000 NKA 

2019 108103/01198 A Gárdonyi Géza 
Színház Liliomfi című 

előadásának 
vendégjátéka 
Nagyváradon 

500.000 NKA 

2019 109142/00715 A Boleró című 
táncjáték bemutatása 

2.500.000 NKA 

2019 109124/00532 Külföldi koreográfus 
fogadása 

500.000 NKA 

2019 109144/00569 Táncelőadások kül- és 
belföldi forgalmazása 

1.000.000 NKA 

2019 778196/00011 Pályakezdő 
táncművész 

alkalmazása a GGSZ 

300.000 NKA 

2019.  A Warrenné 
mestersége című 
előadás külföldi 

forgalmazása 

1.600.000 EMMI 

2019 109108/00633 VIII. Stúdiószínházi 
Táncfesztivál 

megrendezésére 

5.000.000 NKA 

                                                                                       155.500.000 

2020 109113/00459 IX. Stúdiószínházi 
Táncfesztivál 

megrendezése 

700.000 EMMI 

2020 109108/00634 IX. Stúdiószínházi 
Táncfesztivál 

megrendezése 

6.000.000 NKA 

2020 EMT-TE-A-B-20-0690 Társadalmilag 
érzékeny, 

10.000.000 EMET 
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szórakoztató színházi 
produkció létrehozása 

2020 EMT-TE-A-B-20-0567 Idegenforgalmat 
támogató előadó-

művészeti programok 
létrehozása 

8.000.000 EMET 

2020 EMT-TE-A-B-20-0420 Vidéki kőszínházak 
koprodukcióinak 

ösztönzése program 

10.000.000 EMET 

2020 EMT-TE-A-B-20-0400 Társművészetek a 
vidéki színházakban 

program 

10.000.000 EMET 

2020 EMT-TE-A-B-20-0393 Színházi nevelés és 
drámapedagógiai 

program 

2.000.000 EMET 

2020 EMT-TE-A-B-20-0364 Fesztiválszervező 
előadó-művészeti 

szervezetek 
működést kiegészítő 

támogatása 

7.000.000 EMET 

2020 EMT-TE-A-B-20-0361 A magyar előadó-
művészet megőrzése 

program 

10.000.000 EMET 

2020 EMT-TE-A-B-20-0358 Televíziójátékok 
létrehozása program 

15.000.000 EMET 

2020 EMT-TE-A-B-20-0357 Alternatív, 
progresszív színházak 
befogadása program 

5.000.000 EMET 

2020 EMT-TE-A-B-20-0356 Mozgásművészet 
megújulás program 

10.000.000 EMET 

2020 EMT-TE-A-B-20-0232 Óvodai projekt 
program 

2.000.000 EMET 

2020 EMT-TE-A-B-20-0220 Családbarát előadó-
művészet program 

2.000.000 EMET 

2020 EMT-TE-A-B-20-0219 Történelmünk dicső 
pillanatai program 

10.000.000 EMET 

                                                                    107.700.000 

 

ÉV Pályázati támogatás (Ft) 

 
2015 

 
13.200.000.- 

 
2016 

 
10.750.000.- 

 
2017 

 
9.700.000.- 

 
2018 

 
46.000.000.- 

 
2019 

 
155.500.000.- 

 
2020 

 
107.700.000.- 

2015-2020-ig a pályázati 
támogatások összesen: 

 
342.285.000.- 
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12. INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK 

            TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE 

Első igazgatói ciklus (2011 – 2016) 

 

 Jelentős fenntartói szerepvállalás mellett újra saját kazánrendszer 

szolgálja fűtés-melegvíz ellátásunkat 

 22 lakásos színészházunk szigetelése, nyílászáróinak cseréje 

önkormányzati segítséggel megtörtént. 

 A több mint 20 éves színészházi lakások padlózatát sikerült korszerűre 

cserélni. 

 2013-as pénzmaradványunk terhére 2014-ben fenntartói hozzájárulással új 

járművekre cserélhettük leamortizálódott személyszállító 

járműparkunkat (kisbusz, egyterű gépkocsi). 

 Pénzmaradványi forrásból (15 millió Ft) analóg hangvezérlő pultunkat 

digitális rendszerre cserélhettük. Sikerült megoldani a színházterem új, 

modern hangszórókkal kiegészített, akusztikai tökéletesítését. Részben 

kicseréltük mikroport - parkunkat is. 

 2013/2014/2015 év során több szakaszban, hasonló forrásból teljesült a 

világosító-részleg fejlesztése is. A fénypult memóriaegységét 

modernizáltuk és LED - rendszerű fényszóró generációt telepíthettünk az 

elavult világítástechnikai eszközök helyére. 

 2015 nyarán 5 millió forintos önkormányzati segítséggel meg tudtuk 

szűntetni és esztétikailag helyrehozni a színház homlokzati erkély-

beázását és annak nyomait – mely már évek óta esedékessé vált. 

 A Gárdonyi Géza Színház honlapja, közösségi felületei, arculata – 

természetesen illeszkedve a város arculati előírásaihoz –2016 januárjától 

fenntartónk segítségével új, praktikus, felhasználóbarát formát kapott. 
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Második igazgatói ciklus (2016 – 2021) 

2015.   

    

Tárgyi eszköz megnevezése Nettó érték 

Audio managert             520 000  

Audio hangsugárzó             718 380  

mikroport          1 309 791  

mikroport          1 309 792  

Led lámpatestek, prizmák          2 579 862  

díszlethúzó berendezés felújítás             764 400  

balettpadló             528 960  

összesen:          7 731 185  

 

2016. 

Tárgyi eszköz megnevezése Nettó érték 

Led lámpatestek, prizmák    2 789 856 

mikrofonok, csatlakozók       814 104 

összesen:    3 603 960 

 

2017. 

Tárgyi eszköz megnevezése Nettó érték 

ködgép               465 120  

irodahelyiségek klimatizálása            1 364 000  

digitális keverőpult               602 361  

stúdiószínpad újítás               418 500  

nagyszínpad újítása               355 000  

ügyelő rendszer felújítás               624 200  

összesen:            3 829 181  

 

2018. 

Tárgyi eszköz megnevezése Nettó érték 

Reflektorok             5 395 799  

Ford Transit             7 245 000  

tánctagozat klímaberendezés                847 000  

székek - Stúdió EFOP             1 426 400  

összesen:           14 914 199  
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2019. 

Tárgyi eszköz megnevezése Nettó érték 

hangtechnikai kiegészítő eszközök             582 878  

Sennheiser mikrofonok          1 113 858  

színpadi lámpák, lencsék          5 999 769  

Ford Custom          8 468 504  

színpad padozat csere          8 551 500  

összesen:        24 716 509  

 

 

 

 

Az 1999-2000-ben rekonstrukciós felújításon átesett, 2000. augusztus 20-án 

átadott Gárdonyi Géza Színház „új” épülete éppen most múlt el 20 éves. 

A közös működtetést vállalóknak el kell gondolkodnia az alaposan 

elhasználódott nézőtér és az épületgépészet mielőbbi általános felújításán, 

korszerűsítésén, amely már nem tűr halasztást. 

 

 

Színházunk homlokzatán feltétlenül meg kell jelenítenünk Eger emblematikus 

személyisége, a teátrum névadója, Gárdonyi Géza nevét. 
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13. KÉT IGAZGATÓI CIKLUS GAZDASÁGI MUTATÓI 

Évad Előadásszám 

Székh.-  Táj 

Eladott 

bérletek 

Bérlet-

bevétel 

Jegy-

bevétel 

Táj-ea. 

bevétel 

Összes 

bevétel 

2011/2012 184         3  

össz.:   187 

  6 815 db 25.246.810.- 24.767.760.- 29.500.- 50.044.070.- 

2012/2013 174        18  

össz.:   192 

  7 621 db 26.227.030.- 34.356.855.- 1.980.361.- 62.564.246.- 

2013/2014 263        24 

össz.:   287 

12 495 db 37.615.620.- 33.768.373.- 7.314.666.- 78.698.659.- 

2014/2015 316        30 

össz.:   346 

13 503 db 44.453.240.- 30.790.840.- 7.537.266.- 82.781.446.- 

 

Évad Előadásszám 

Székh. - Táj 

Eladott  

bérletek 

Bérlet-

bevétel 

Jegy- 

bevétel 

Táj ea. 

bevétel 

Összes 

bevétel 

2015/2016 230          29 

össz.:     259 

13 635 db 45.846.688.- 35.030.230.- 6.520.060.- 87.396.978.- 

2016/2017 259          20 

össz.:     279 

12 552 db 46.275.602.- 43.167.440.- 10.019.060.- 99.462.102.- 

2017/2018 237        23 

össz.:   260 

11 892 db 47.489.409.- 49.142.430.- 22.454.735.- 112.425.919.- 

2018/2019 263        17 

össz.:   280 

10 147 db 44.815.804.- 44.776.700.- 27.815.750.- 119.086.574.- 

2019/2020 255          9 

össz.:   264 

10 992 db 48.955.170.- 43.909.387.- 30.162.241.- 123.026.798.- 

 

A fenti táblázatok mutatószámai: a Gárdonyi Géza Színház Társulatának legújabb-kori 

sikertörténete.  

Hiába minden tetszetős színházelméleti-, esztétikai-, filozofikus eszmefuttatás, 

elv és elmélet, ha ezek helytállóságát a mindennapi élet, a közönséggel való 

estéről-estére létrejövő találkozás, a gyakorlati valóság, s a statisztika nem 

igazolja vissza. A fenti táblázatok tartalma a legdöntőbb érv az általam 

követendőnek tartott színházeszmény helyességét, időtállóságát, 

eredményességét illetően. 
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Az évados műsortervek minősége, kialakított műfaji arányai és színházunk 

teljesítménymutatóinak emelkedése az igazi pályázatom a harmadik öt éves 

igazgatói ciklusra. 

 

14. MŰVÉSZETI MUNKATÁRSAIM  

         A SZÍNHÁZ IRÁNYÍTÁSÁBAN 

Művészeti vezető 

Kiss József Jászai-díjas színészt, rendezőt, aki 2007-2019 között a Szolnoki Szigligeti 

Színház megbecsült művészeti vezetője volt, s színházunkban két nagy közönségsikerrel 

bemutatott előadást (Goldoni: Két úr szolgája, Peter Shaffer: Black Comedy) rendezett, 

teátrumunk irányítási szerkezetét illető régi elképzeléseim megvalósításaként 

társulatunkhoz hívtam, művészeti vezetőként szerződtettem. Már színházunk vezető 

munkatársaként állította színpadra Agatha Christie: Az egérfogó c. bűnügyi játékát és 

Ray Cooney: Páratlan páros c. bohózatát. 

Kitűnő empátiával vette fel társulatunk munkatempóját, művészi ritmusát. Személye 

íróként, dramaturgként is komoly segítség színházunk számára.  

2016-ban az ’56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából október 23-án Eger városa Az 

angyalok nem sírnak c. drámája keresztmetszetének bemutatásával ünnepelt 

színházunkban. 

Kiss Józsefre, mint rendező – író – dramaturg művészeti vezetőre az elkövetkező időben 

is feltétlenül számítok. Nagy szerepet szánok neki abban, hogy a Gárdonyi Géza Színház 

még nyitottabb, az ifjúság számára még vonzóbb, a kortárs mai magyar drámairodalom 

bemutatása terén igazi színházi-irodalmi műhellyé váljék. Segítségével színházunknak 

agoraszerű, színház- és táncművészeti – zenei – irodalmi –közéleti „fészekké” kell válnia. 

Ez alapvető célom a jövőben. 

 

Tánctagozatunk vezetője 

Reményeim szerinti további igazgatói munkámat a jövőben is Topolánszky Tamás, 

Harangozó Gyula- díjas, érdemes művész, táncszakíró, táncpedagógus, koreográfus 

rendezővel, a GG Tánc Eger tagozati együttesünk rangos vezetőjével – mint 

társulatirányító társammal – képzelem el, aki személyiségével, mély emberi és szakmai 

értékeivel, tapasztalataival egymás után kiteljesedő táncos-generációk művésszé válását 

segítette elő az elmúlt tíz évben, emblematikus arculatot adva színházunk táncművész-

tagozatának. Önálló és koprodukcióban létrehozott nagyszínpadi- és stúdió előadásaik 

országos szakmai sikert aratnak a fővárosban és külföldön is. 
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Az általa hagyományteremtő szándékkal 2012-ben életre hívott Egri Stúdiószínházi 

Táncfesztivál idén immár 9. alkalommal kerül megrendezésre az északi régió 

legrangosabb táncművészeti rendezvényeként. 

Topolánszky Tamás személye a társulatban garancia számomra a folyamatos színházi 

megújulás, az innovatív lehetőségkeresések, tágabb jövőt nyitó perspektívák 

megvalósulására, Alkotótársam. 

 

Zenei vezető 

Nagy Zoltán (Dr., PhD), az Eszterházy Károly Egyetem Ének – zene Tanszékének 

docense színházunk zenei vezetője második igazgatói ciklusom kezdete óta. 

Egyszemélyben karmester, zenekarvezető, hangszerelést végző művész, korrepetitor - 

nélkülözhetetlen segítőtárs úgy a szakmai, mint az emberi viszonylatok együttes 

értelmében. 

Zenekarvezetőként, karmesterként a színházunkban elengedhetetlenül szükséges 

klasszikus- és alkalmazott zene magasan képzett képviselője. Nagy sikerrel debütált 

színházunkban gyermek-előadásunk zeneszerzőjeként. Operettek telt hangzását, zenés 

vígjátékok indokolt és elégséges zenekari összetételét, gyermek-előadások zenei 

kíséretét alkotja meg a legmagasabb szinten. Hiányzó dalokat komponál, hangszerel, 

nagyszerű érzékkel alkot prózai előadásokhoz is kísérőzenét. Az Egri Szimfonikus 

Zenekar tagjaiból szervezett színházi zenekar irányításával teátrumunk számára 

rendkívül magas színvonalú, nélkülözhetetlen értéket képvisel. Alkotótársam. 

 

15. TÁNCTAGOZATUNKRÓL 
 
A GGTánc Eger a Gárdonyi Géza Színház tánctagozataként, 2011 augusztusában 

alakult, Topolánszky Tamás vezetésével, aki a táncművészeti ágak széles 

repertoárját hozta el a hevesi megyeszékhelyre, választási lehetőséget kínálva a 

publikumnak, inspirációt adva táncosainak. Nyitottságának köszönhetően az 

elmúlt években olyan neves koreográfusok sora dolgozott táncművészeinkkel, 

akik által újfajta szemléletmódokkal, tánctechnikával és sokféle stílussal 

ismerkedhettek meg.  

Tagozatunk művészei számára az évek során Mészáros Máté, Jenna Jalonen, Domsa 

Sorin, Reina Hyun, Ingve Groven, Lydia Villa Grasa, Andrea Jandric, Takács László, 

Clébio Oliveira, Vasas Erika, Milan Herich,  Virág András tartott kortárs tánc, illetve 

klasszikus balett kurzust, s olyan koreográfusokkal dolgozhattak egy-egy előadás 

elkészítésekor, mint Salik Zoltán, Mészáros Máté, Clébio Oliveira, Grecsó Zoltán, 

Roberto Galvani, Horváth Nóra, Gergely Attila, Jenna Jalonen, Fodor Zoltán, Vári 

Bertalan, Velekei László, Pintér Lotti. 



56 
 

 

 “Nem véletlenül a tánc szó szerepel az együttes nevében; tehát nem a „balett”, és nem 

is a „kortárstánc” kifejezés – fogalmazott Topolánszky Tamás a Színházi folyóiratnak 

adott interjújában 2019-ben. „Amiben hiszek, az átjárás a különféle stílusok között. El 

tudom képzelni például, hogy akár utcatánccal is foglalkozzunk, és onnan kapjunk 

inspirációt a darabjainkhoz. Ilyen szinten teljes a nyitottság.”  

Tánctagozatunk önálló nagyszínpadi- és stúdió- bemutatói mellett közreműködik zenés 

előadásainkban, professzionális tudásuk nagymértékben emeli előadásaink művészi 

színvonalát.  

Színházunkban a két tagozat művészei harmonikusan szintetizálják a két műfaj közös- 

és eltérő sajátosságait. Prózai tagozatunk számos alkalommal járult hozzá színpadi 

jelenlétével a táncprodukciók komplexitásának kialakításához – ugyanakkor 

táncművészeink alkalmanként prózai- és énekes feladatokban is kitűnően helyt állnak 

prózai- és zenés előadásainkban. 

A koprodukciós lehetőségek kihasználásával tagozatunk az elmúlt években három 

alkalommal is közös előadást hozott létre más társulattal. Nagyszerűen dolgoztak együtt 

a Dunaújvárosi Bartók Táncszínház társulatával, az Inversedance | Fodor Zoltán 

Társulattal és a Miskolci Balettel.  

A Topolánszky Tamás által megálmodott Stúdiószínházi Táncfesztiválon - mely ebben 

az évadban kilencedik alkalommal kerül megrendezésre színházunkban - az évek 

során olyan meghatározó együttesek és táncművészek léptek fel, mint Bozsik Yvette és 

Társulata, a Közép-Európa Táncszínház, a GoBe Dance, a Szegedi Kortárs Balett, a 

Frenák Pál Társulat, a VariDance, a Dunaújvárosi Bartók Táncszínház, a Duna 

Táncműhely, Clébio Oliveira, a Miskolci Balett, a Tünet Együttes, a PR-Evolution Dance 

Company,  a Pozsonyi Ifjú Szívek. a Frenák Pál Társulat, az Inversedance, a Duda Éva 

Társulat, a Pécsi Balett, a Feledi Projekt, Kulcsár Noémi Tellabor, a Tranzdanz, a Pori 

Dance Company, a Napfényes Színitársulat, Grecsó Zoltán és Simkó Beatrix, valamint a 

Vörösmarty Színház tánctagozata. 

 

Táncosaink anyaszínházukon kívül is számtalan eredményes fellépést tudhatnak 

magukénak. Nagy sikerrel szerepeltek többek között a Pécsi Országos Színházi 

Találkozó kísérő programjában, a Volt Fesztiválon, Szadán, Tusnádfürdőn és 

Békéscsabán, Miskolcon, a, a Szarvasi Vízi Színházban, Kassán, Nagyváradon, 

Újvidéken, Budapesten a Nemzeti Táncszínházban, a Művészetek Palotájában. a MOM 

Kulturális központban, a Millenáris Parkban, a Győri Táncfesztiválon, Nyíregyházán és 

Debrecenben.  

Színházi feladataik mellett többen táncoktatóként segítették és segítik a diákok e 

kulturális ágban való fejlődését. Kelemen Dorottya három éven át a Rajkó –Talentum 
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Alapfokú Művészeti Iskolában foglalkozott gyerekekkel, Emődi Attila két éve az 

Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájában, Rovó Virág a Csillag Táncstúdióban 

tanít, Szeles Viktória és Joni Österlund a Pódium Balett- és Tánciskola tanáraiként 

dolgoztak, Martina Tizzi jelenleg is ott tanít.  

Tánctagozatunk augusztus 11-e óta online-próbákat tart. A technikai körülmények 

megteremtése és kialakítása már májusban elkezdődött, hogy az évadkezdésre minden 

tökéletesen működjön. Meghívott vendégünk, Roberto Galván argentin koreográfus 

a pandémiás helyzet miatt nem lehet személyesen jelen, így Buenos Airesből 

bejelentkezve, Internetes kapcsolaton keresztül készíti el a GG Tánc Eger 

táncművészeire formált, V. Szimfónia című táncelőadást. A próbák gördülékenységét 

argentin koreográfus-asszisztensek segítik. Az egri táncművészek által 

videofelvételekről megtanult koreográfiai alapelképzelések stílusát közösen formálják 

meg.  

Emellett a Nagyvárad Táncegyüttessel is online-módon készül koprodukció, 

Diótörő- Családi cirkusz címmel, Györfi Csaba a Nagyvárad Táncegyüttes vezetője és 

Topolánszky Tamás, tagozatunk vezetője koreográfiájával. 

 

 

16. TÁRSULATFEJLESZTÉS 

A társulati mozgás, átalakítás kérdését alapvetően meghatározza a 2012-ben módosított 

Előadó-művészeti törvény, amely a kiemelt kategóriájú színházak számára minimum 

60%-ot elérő, felsőfokú szakirányú végzettséggel (diploma) rendelkező művészeti 

állományt ír elő. 

Színházunk társulata művészi erejének, érett művészi minőségének, s ezzel 

párhuzamosan, és ennek értelmében átlagéletkorának tekintetében is - az óborhoz 

hasonlóan - korosodik. A valamikori „derékhad”, amely ma is társulatunk egyik oszlopát 

képezi, „idősebb generációvá” nemesedett, diplomás színművész.  

Első igazgatói ciklusom kezdetén teátrumunk felhívására közel 80, különböző 

iskolázottságú, végzettségű, többségében pályakezdő, vagy szerződés nélküli fiatal 

jelentkezett. Háromfordulós meghallgatás-sorozat után 12 fiatal művészt szerződtettünk 

8 megüresedett státuszra. Négy diplomás színész teljes, 8, különböző színi tanodában 

képzést nyert fiatal ½ státuszra szerződött. Mindannyiukat megszerette az egri 

közönség. Harmonikusan illeszkedtek be társulatunk egészébe. 

Többségüket, főleg a kiválóan teljesítő, zsinórban főszerepeket játszó diplomásokat, a 

befagyott motivációs lehetőségek miatt igazgatói megbízatásom második szakaszára 

nem sikerült megtartanom. 
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Színházunk alapfinanszírozása mélyen alatta maradt (s mai napig is alatta marad) a 

hasonló nagyságú városok hasonló nagyságú, hasonlóan, vagy kevésbé jól teljesítő 

színházai alaptámogatási átlagának. 

2012 januárjában a fenntartóváltással, közgyűlési határozat szerint, a vezetői 

döntés alapján adható juttatás lehetősége is megszűnt. 

Társulatunkban tovább-nevelkedő, a Pesti Magyar Színház Akadémiáján végzett 

művészeink közül ketten – miközben az elmúlt évadokban színházunkban meghatározó 

főszerepeket játszottak – elvégezték a Színház- és Filmművészeti Egyetem 

Drámainstruktor - színjátékos szakát, így szakirányú diplomát szereztek. Felsőfokú 

végzettséggel rendelkező vendégművészek alkalmankénti jelenléte is emeli a megkívánt 

átlagot. 

Az 5 éve szerződtetett és az azóta érkezett, jelenleg is szerződésben lévő - bár rendkívül 

tehetséges, de diploma nélküli - kollégák életkora is 30-35 év körülire emelkedett. 

Biztosítani szeretném a jövőben a budapesti és a kaposvári egyetem 4. és 5. éves színész 

– rendező - dramaturg hallgatói számára a szakmai gyakorlatot színházunkban. Az ő 

jelenlétük, személyük, potenciáljuk, energiájuk lekötése, helyben tartása lehet társulati 

megújulásunk legfőbb záloga. 

Rendkívül fontosnak tartom, hogy új, fiatal rendezőgenerációk tehetséges tagjait 

vonzzuk színházunkhoz. Meg kell találnunk azokat a rendezőegyéniségeket, akik 

számára vonzó az a művészi, etikai, esztétikai légkör, amely, mint színházeszmény, a 

Gárdonyi Géza Színház társulatának sajátja. 

A rendezők körül általában kialakul egy tervezői team. Díszlet-, jelmeztervezők, 

zeneszerzők, dramaturgok szerveződnek alkotócsoporttá. Ilyen, közösen dolgozó, 

gondolkodó, együttes közös értéket képviselő, magasan képzett, fiatal alkotókat 

szeretnék megnyerni a jövőbeni egri alkotómunkára. 

A Békéscsabai Jókai Színházban működő Színi Tanház műszaki képzéséből kikerülő 

fiatal, fény- és hangtechnikai szakemberek már az elmúlt években is több alkalommal 

segítették ki nagyszerűen műszaki állományunkat. Ezt a kapcsolati lehetőséget tovább 

kívánom szélesíteni, fenntartva és bővítve a minőségi társulatépítés fentebb vázolt 

lehetőségeit. 
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17.ELŐZETES PROGRAM A 2021/2022, 2022/2023-AS 

ÉVADOKRA 

Darabválogatás, melyek közül az egyes előadások megvalósíthatósága természetesen a 

kialakuló financiális helyzet, s a társulat felépítésének, személyi összetételének 

függvénye.  

Ahogy eddig is, továbbra is törekedni kívánok a zenés műfajok minőségi élőzene 

alkalmazásával történő színrevitelére.        

 

Nagyszínpadon:  

Programadó drámák: 

Shakespeare: Machbet; A vihar; Szeget szeggel, Athéni Timon 

Ibsen: A nép ellensége 

A.P. Csehov: Sirály, Cseresnyéskert,  

Jean Anouilh: Becket avagy az Isten becsülete 

Tamási Áron: Vitéz lélek 

Németh László: Győzelem 

 Székely János: Caligula helytartója 

Magyar drámák: 

Madách Imre: Mózes; A civilizátor 

 Vörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiak 

 Móricz Zsigmond: Úri muri 

Tamási Áron: Énekesmadár 

 Szabó Magda: Az ajtó; Régimódi történet 

Színművek: 

 Henrik Ibsen: Hedda Gabler 

G. B. Shaw: Pygmalion 

John Steinbeck: Egerek és emberek 

Tennessee Williams: Az ifjúság édes madara 

Arthur Miller: Pillantás a hídról, Bűnbeesés után 

 John Osborne: Dühöngő ifjúság 

Friedrich Dürrenmatt: A Fizikusok 
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Magyar vígjátékok: 

 Molnár Ferenc: A testőr; Doktor úr; A hattyú 

Csurka István: Az idő vasfoga, Döglött aknák 

 Egressy Zoltán: Portugál  

Vígjátékok: 

Shakespeare: Lóvátett lovagok, Tévedések vígjátéka 

Moliere: Tartuffe, Az úrhatnám polgár 

 Neil Simon: Furcsa pár; Pletykafészek, A napsugár fiúk 

Operettek: 

Kálmán Imre: Marica grófnő, Zsuzsi kisasszony 

Jakobi Viktor: Leányvásár 

 Huszka Jenő: Mária főhadnagy 

Zenés vígjátékok: 

 Eisemann Mihály – Szilágyi László: Én és a kisöcsém 

W. S. Maugham - Nádas Gábor – szenes Iván: Imádok férjhez menni, 

P. Barillet – J. P. Gredy – Nádas Gábor - Szenes Iván -  A kaktusz virága  

Musical –ek: 

Tolcsvay – Müller – Müller Sziámi: Mária evangéliuma; Isten pénze  

Bill Walsh - Don DaGradi: Mary Poppins 

Rock opera:  

Moravetz L.- Balásy Sz.- Horváth K.: Isten rabjai 

Várkonyi Mátyás - Miklós Tibor: Sztárcsinálók 

Tánc – előadások: …………… 

Vivaldi: 4 évszak – táncfantázia  

Goethe: Faust – táncfantázia 

Kodály: Galántai táncok 

Gyerekeknek: 

Zelk Zoltán – Szervánszky Endre: Az ezernevű lány 

Csukás István: Ágacska 

Erich Kastner: Emil és a detektívek; A két Lotti 
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Stúdió- előadások: 

Katona József: Jeruzsálem pusztulása 

Strindberg: Haláltánc 

Németh László: Villámfénynél 

Sarkady Imre: Oszlopos Simeon 

Páskándy Géza: Tornyot választok 

Hubay Miklós: Tüzet viszek 

 

 

18. Az intézményi működés átalakításának lehetősége 

       Költségvetési intézmény/Közhasznú, nonprofit Kft. 

 

2012-ben, Eger MJV. fenntartói szerepvállalásának kezdetén már felmerült a gondolat, 

hogy a Gárdonyi Géza Színház költségvetési intézményi működési formáját közhasznú 

nonprofit Kft-vé kellene átalakítani, mely a fenntartó saját gazdasági érdekeltségi körébe 

tartozik. 

Akkor, a színház legyengült, ezer problémával sújtott állapotában kétségbeesetten 

tiltakoztam az átalakítás ellen. A fenntartó meghallgatta és elfogadta érveimet, maradt 

a költségvetési intézményi forma. 

Kiegyensúlyozott fenntartói gazdálkodás mellett, garantált és jelentősebb közös 

működtetési (50-50%) fő-összeg (legalább 600 millió Ft) kialakításával érdemes 

belevágni az intézmény működési formájának átalakításába. 

Tény, hogy a jelenlegi működési rendszernél jóval szabadabb mozgásteret biztosíthat a 

nonprofit társasági modell, de csakis megfelelő körülmények között. Ezek a 

körülmények azonban sajnos, még nem adottak. 
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19. LEZÁRÓ GONDOLATOK 

 

A fenntartó önkormányzat jelenlétének fontossága a közös működtetési forma 

tükrében 

 

Az 1986-os újraalapítástól számítva 35 év telt el. Köszönet, hála és tisztelet az 

alapítóknak. 

 

Azt gondolom, hogy rendkívül nagy jelentősége van egy város életében annak, ha 

színháza, önálló társulata van, ha kiemelt kategóriájú kőszínházzal rendelkezik. Az új 

finanszírozási rendszer, az 5 évre szóló közös működtetési megállapodás lehetőséget 

teremtett a színházzal rendelkező önkormányzatok és az állam számára, hogy közösen 

biztosítsák a fenntartásukban lévő színház működésének biztonságát, alapfeladat-

ellátásának teljesítését.  

Ez a védelmet jelentő szerződés azonban nem csak kölcsönös kötelezettség, de 

kölcsönös felelősség is, és nem ér véget a papíron megfogalmazottakkal. Mindazok a 

fejlesztések, infrastrukturális beruházások, állagmegőrző beavatkozások nem jöhettek 

volna létre, nem valósulhatnának meg folyamatosan most, és a jövőben is, ha csak a 

megállapodás szövegéhez ragaszkodnának a működtetők. 

Szeretnék köszönetet mondani közös működtetőinknek a magam és a társulat nevében 

a pártoló figyelemért, a közös gondolkodás és problémamegoldás lehetőségéért. 

Együtt a közönségért! 

 

A színházi működésnek, s egyben az önkormányzat fenntartói szerepvállalásának 

egyetlen és alapvető célja: a kultúraközvetítés, a közönség szolgálata.  

 

Ahogy már annak idején, pályám elején-kezdetén, úgy öt és 10 évvel ezelőtt, a 

társulatvezetői szerepvállalással alaposan kiszélesedett feladatköröm kihívásait 

átgondolva is ezt a célt tűztem ki magam elé. Az eltelt két igazgatói ciklus 

bebizonyította, hogy érdemes volt az erő-, hit- és energia befektetés. A Gárdonyi Géza 

Színház rendkívül magas látogatottsága, a közönség pártolása, szeretete, elégedettsége 

eddigi igazgatói tevékenységem hatékonyságának legértékesebb visszajelzése.   
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Az elmúlt tíz esztendő legfontosabb tanulságai közül, amit mindig, minden 

körülmények között továbbra is megtartok: 

 

Soha ne add fel! 

Segíts magadon! 

Keress új megoldásokat! 

Mindent a színház alapfeladata szerint, a közönség szolgálatában! 

 

Tíz éves intézményvezetői munkám tényszerű eredményei és a fentiekben vázolt 

jövő-kép alapján tisztelettel kérem a döntéshozókat, tegyék lehetővé igazgatói, 

társulatvezetői munkám folytatását! 

                         

Eger,2020. szeptember 11. 

 

 

 

                                                               Blaskó Balázs 

                                                                        színész-rendező 
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MELLÉKLETEK 

 

 Színművész oklevél hiteles másolta 

 DLA- igazolás hiteles másolata 

 Jászai Mari-díj hiteles másolata 

 MMA Köztestületi igazolás hiteles másolata 

 Munkáltatói igazolás jogviszony fennállásáról 

 Szakmai életút 

 Főbb szerepek 

 Rendezések 

 Szakmai elismerések 

 Hatósági erkölcsi bizonyítvány hiteles másolata 

 Bérigény- megjelölés 

 Nyilatkozatok 

 Támogatói nyilatkozatok 
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SZAKMAI ÉLETÚT 

 

 

 
Blaskó Balázs 
 
 

 1953.   április 17-én született, Budapesten. 

 1972-ben,  a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett. 

 1976-ban  a Színház- és Filmművészeti Főiskola színész szakán diplomázott.  
Ezután, túlnyomórészt vidéki, meghatározó társulatokban, eddig  
több mint másfélszáz bemutatóban - döntően főszerepeket – játszott. 

 

 1988 óta  Egerben él, a Gárdonyi Géza Színházban játszik és rendez. 
Felesége Saárossy Kinga színművésznő, két gyermeket neveltek fel. 

 

 1989 – 1993  között a színház Színészképző Stúdiójában  
művészi beszédet és színészmesterséget tanított.  

 

 1994 – 2011  között az egri nyári színjátszás újraindítása érdekében létrejött  
Agria Játékok Nonprofit kft., az Agria Nyári Játékok  
Szabadtéri Színház alapító tagja, ügyvezető igazgatója.  

 

 1995-ben  az egri Honvédségi Művelődési Otthonban időszakosan működő  
Agria Kamaraszínház egyik alapítója. 

 

 1996 – 1999  között Eger M. J. V. rendezvényigazgatója. 

 1998 – 2011  között a Színházi Dolgozók Szakszervezetének alelnöke. 

 2003 -   a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doctor of Liberal Arts  
képzésén abszolutóriumot szerzett. 

 

 2003 -   a Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság egyik alapító tagja. 

 2011.   február 1. óta az egri Gárdonyi Géza Színház igazgatója. 

 2014.   március 15-én Jászai Mari díjjal tüntették ki. 
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Főbb szerepek: 

 

Csepregi: Sztrogoff Mihály – címszerep  

Euripidesz: Orestes –címszerep  

Illyés: Fáklyaláng – Szemere Bertalan 

Móricz: Úri muri – Lekenczey Muki 

   Kismadár –Bíró  

Hegedűs Géza: A calais-i polgárok – Ambroise le Fort 

Szakonyi:  Kardok és kalodák – Szerdahelyi László 

Németh Lászlóí. Galilei – Castelli apát 

Gyárfás: Képzelődők – Szentmiklósi Bálint 

Musset. Lorenzaccio – Medici herceg 

Molnár Ferenc: Olympia – Kovács kapitány  

Darvas Ferenc: Részeg eső – Balla Géza  

Anouilh: Euridike – Idegen úr, Halál 

Shakespeare: A velencei kalmár – Lorenzo 

  Othello – Cassio  

  Szentivánéji álom – Oberon, Theseus 

Harsányi-Zágon-Aldobolyi: XIV. René – György főherceg 

Katona: Bánk bán – Ottó 

Miller: A salemi boszorkányok – Danforth 

Tamási Áron: Ördögölő Józsiás – Ropogán 

Erdman: A mandátum – Ivan Ivanovics Sironkin 

Leigh-Wasserman: La Mancha lovagja – Sancho, – Don Quiote  

Goldoni: A kávéház – Flamino  

Jókai: Thália szekerén – Kelemen László 

Huszka: Lili bárónő – Remeteházy Galambos Frédi 

Szomory: Hagyd a nagypapát – Verpeléty 

Baum-Schwajda-Aldobolyi: Óz, a nagy varázsló – Madárijesztő 

Presser-Sztevanovity-Horváth: A Padlás – T. Müller  

Vaszary János: Ki a harmadik – Jenő  

Caragiale: Az elveszett levél – Tipatescu  
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Görgey: Komámasszony, hol a stukker?: – K. Müller  

Békés: New Buda – Pulszky Ferenc 

Wittlinger: Ismeri a Tejutat? – Ember  

Tennessee Williams: A vágy villamosa – Stanley  

Schisgal: Szerelem, ó! – Milt  

Háy Gyula: A ló – Caligula 

Tolcsvay-Müller-Müller P.Sz.: Mária Evangéliuma: Heródes 

Szörényi-Bródy: István, a király – Magyar úr 

Yukio Mishima : Sade márkiné – Saint -Fond  grófnő 

Bornemisza Péter: Magyar Elektra – Aegistus  

Madách: Az ember tragédiája – Lucifer  

Moliere: A Fösvény  – Harpagon  

Reginald Rose: 12 dühös ember – 3. esküdt 

Mrozek: Tangó – Edek  

Michael Frayn: Vad méz – Oszip, a rabló  

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde –Tudós 

Kocsis István: A fény éjszakája – Németh László (ősbemutató) 

Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása  – Alfred Ill 

Görgey Gábor: Görgey  - Kossuth Lajos 

A.de Saint Exupery – Andorka P. – Zalán T.: A kis herceg – Üzletember  

Gál E. – Beke S. –Pásztó A.: Héthavas gyermekei – Bonaventura szerzetes 

Moravetz  – Balásy  - Horváth  – Papp: Zrínyi 1566 – Salm gróf 

Madách Imre nyomán: Emberi tragédia – az Ember 

László Miklós: Illatszertár: Hammerschmidt 
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Rendezések:                                                    

Márai Sándor: Kaland  

Albee: Nem félünk a farkastól  

Ibsen: Kísértetek 

Jókai: Az aranyember   

Kaló Flórián - Aldobolyi  Nagy György: Egyedül 

Kertész Lilly - Fábri Péter: Látogatók  

Sütő András: Káin és Ábel 

Molnár Ferenc: Játék a kastélyban 

Murray Schisgal: Szerelem, ó! 

Bernard Shaw: Szent Johanna 

Eisemann Mihály - Nóti Károly - Zágon István: Hippolyt, a lakáj 

Gárdonyi Géza: Annuska 

Kocsis István: Jászai Mari – A megkoszorúzott 

William Shakespeare: Rómeó és Júlia 

Görgey Gábor: Görgey (ősbemutató) 

Eugene O'Neill: Utazás az éjszakába 

Páskándi Géza: Vendégség 

Wasserman – Leigh – Darion: La Mancha lovagja 

William Shakespeare: Hamlet 

Örkény István: Tóték 

Marcel Mithoas – Aldobolyi Nagy György:  A férjvadász 

Móricz Zsigmond: Rokonok 

Szigligeti – Mészöly – Aldobolyi: Liliomfi 

Bernard Shaw: Warrenné mestersége 

Csiky Gergely: A nagymama 
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Tisztelt Bizottság! 
 

Alulírott Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója az alábbiakban szeretném szíves 

figyelmükbe ajánlani  Blaskó Balázs direktor úr pályázatát és kérni  támogatásukat a 

folytatáshoz. 

 

Több évtizedes szakmai és emberi ismeretségünk komoly alapot nyújt ahhoz, hogy őszinte 

szívvel ajánljam őt egy következő ciklusban is az egri Gárdonyi Géza Színház vezetésére. 

Mint a közmédiában és más médiumoknál is elsősorban kulturális szakújságíróként dolgozó 

munkatárs és úgyis mint az M5 Kulturális csatorna korábbi igazgatója számos produkciót – 

Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása, Örkény: Tóték, Shaw: Warrenné mestersége…- láttam 

társulatuk előadásában és valamennyire az az igényesség és magas színvonalú művészi 

teljesítmény volt jellemző, amelyet lassan kénytelenek leszünk kivételnek tekinteni jelenlegi 

színházi életünkben. 

 

Blaskó Balázs  küldetésének tekinti a klasszikus értékeket előtérbe helyező, a nemzeti identitást 

őrző és erősítő, ugyanakkor a modern eszközöket sem nélkülöző, mához szóló színház életben 

tartását, amely törekvés, valljuk be, a mai egyre kaotikusabbá váló világunkban óriási kincs. 

Ugyanakkor kiemelt fontosságúnak tartja a határon túli magyarság öntudatának erősítését, a 

magyar nyelv megőrzését a kisebbségi lét nehézségei közepette is.          

 

A szerzőkhöz és a művek mondanivalójához mindig hű, mégis izgalmas és kiváló színészi 

alakítások és rendezői koncepciók megvalósítása jellemzi a színház munkáját. Az egyenletesen 

magas színvonal számomra meggyőző érv ahhoz, hogy az igazgatói pozíció további évekre 

szóló meghosszabbításával ez az állandóság megmaradjon és valódi élményt tudjon nyújtani a 

jövőben is Eger város polgárai számára.           

 

Meggyőződésem, hogy ezt az eredményt csak egy olyan következetes, fegyelmezett és 

határozottan a művészetet és nézőket szolgáló koncepcióval lehet megvalósítani, amivel Blaskó 

Balázs vezeti teátrumát. 

Így számomra nem kérdéses, hogy ezt a munkát nem szabad abbahagyni, hanem folytatni kell 

egy összeszokott, kiváló csapatmunka keretei között. 

 

2020.09.08. 
 

Üdvözlettel: 
 

Siklósi Beatrix  
csatornaigazgató 

KOSSUTH CSATORNAIGAZGATÓSÁG 
Tel.: +36 30 389 3725 
siklosi.beatrix@mtva.hu 
1037 Budapest, Kunigunda útja 64. 
 

 
 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA 
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ŐSZINTE MÉLTATÁS  
 
Blaskó Balázs Jászai Mari-díjas színész, rendező, színigazgató 

részére 
 
 

 
Lassan két évtizede ismerem személyesen is Blaskó Balázst. Emberként és művészként 
egyaránt nagyra tartom. Tisztessége, értékrendje, szakmai elkötelezettsége az 

értékalapú - elgondolkodtatva szórakoztató, valós katarzist kínáló - színház iránt 
megkérdőjelezhetetlen számomra. Blaskó Balázs polgári, művészcsaládból hozott 

kifinomult érzéke, tehetsége, intelligenciája, s az a nagybetűs polgári ethosz, amit 
képvisel, sok magyar teátrumi vezető számára zsinórmérték, igazodási pont kellene 
legyen. Ha így volna, talán nem itt tartana a magyar színházi társadalom. 

 
„Őrzők, vigyázzatok a strázsán!” - írja Ady a Blaskó Balázs-féle, szellemi, kulturális 
fáklyavivőkről. S valóban, tilos elfelednünk, hogy vigyáznunk kell a tüzet ma is! 

Jobban, mint gondolnánk, mert bizony kiszámíthatatlanul veszélyes szelek fújnak az 
egész világon... 

Blaskó Balázs gyakorlott küzdő, olyan kultúrateremtő ember, aki nem csupán polgári 
időkben, de nehezebb időszakokban is rendíthetetlenül védte, óvta a kis zsarátnokot, 
a magyar kultúra évezredes, örök ügyét. S óvni, táplálni fogja a közös lángot ezután 

is, amennyiben újra lehetőséget kap rá. Persze mit is tehetne mást a magafajta végvári 
vitéz... 
  

„Ez a vár most az ország.” - mondja Dobó kapitány szerepében a felejthetetlen 
Sinkovits Imre. Milyen igaz ma is... Az egri Gárdonyi Géza Színház - Blaskó Balázs 

vezetésével - erős várként kell álljon az elkövetkezendő években is, védve a magyar 
kultúrát, megingathatatlanul vigyázva a strázsán... 
 

 
Rákay Philip 
esztéta 

kommunikációs- és médiaszakember, producer 
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                            31/2020 

 

Gárdonyi Géza Színház 
Eger 
Blaskó Balázs igazgató részére 
 
Tisztelt igazgató úr, kedves Balázs!  
 
 
 
Örömmel értesültem, hogy folytatni szeretnéd a munkát az egri színház élén. 
Kölcsönös vendégjátékaink és az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva és 
bízva a színházaink közötti további sikeres együttműködésünkben, teljes 
mértékben támogatom a pályázatodat.  
 
 
A legjobbakat kívánva,  
 
Nagy Pál igazgató                                                
Tomcsa Sándor Színház   

 
                                               
                                                 
2020. szeptember 8., Székelyudvarhely 
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