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PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
 

 

A pályázat feltételeinek az alábbiak szerint felelek meg: 

 

 

Büntetlen előélet 

 

- A pályázat mellékleteként csatolt, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

 

 

Szakirányú felsőfokú végzettség 

 

- Színház- és Filmművészeti Főiskola, Budapest színész szak. 

Diplomás színész, melyet mellékelt 10/1980-as számú diploma másolata igazol. 

 

 

Legalább öt éves szakmai gyakorlat 

 

- 1980-tól, a mai napig valamelyik színház társulatának színművész tagjaként, rendező-

jeként, vagy vezetőjeként működtem, illetve működöm.  

 

Vezetői gyakorlat 

    

- 1994. október 1-én választottak meg az Agria Játékok Közhasznú Nonprofit Kft. ügy-

vezető igazgatójának, mely tisztséget a mai napig folyamatosan betöltök. A Korlátolt 

Felelősségű Társaság működteti az idén 45 éves múltra visszatekintő Agria Nyári Já-

tékok hivatásos Szabadtéri Színházat. 
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A VEZETŐI MUNKAKÖRBE MEGHATÁROZOTT TELJESÍT-

MÉNY KÖVETELMÉNYEK  
 

 

 

A költségvetési szerv, vagy Korlátolt Felelősségű Nonprofit Társaság 

működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az 

eredményesség követelményeinek érvényesítése 
 

 

 

A feladat ellátásához rendelt, az intézmény használatába adott ingó és ingatlan 

vagyon rendeltetésszerű használatának, gazdaságos működtetésének és 

fenntartásának biztosítása 

 
 

 

Belső ellenőrzési rendszer, valamint szakmai és pénzügyi folyamatos nyomon 

követési rendszer hatékony működtetése 

 
 

 

Tervezési, beszámolási kötelezettség irányító szerv felé történő betartása, 

végrehajtása, az intézményi számviteli rend betartása 
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BEVEZETÉS 
 

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

 

  1989 augusztusában szerződtem a Budapesti Radnóti Színházból, az Egri Gárdonyi Géza 

Színház társulatához. Az elmúlt harmincegy év alatt sikerült megismernem a társulatot, a ve-

zetést, az épületet, s nem utolsó sorban a közönséget. 

Elsőként említettem a társulatot, nem véletlenül! 

Negyvenöt éve élem az életemet színházban, sok nagyszerű kollégával dolgozhattam együtt, 

nagyon sokat tanulhattam tőlük.  

Bessenyei Ferenc híres mondata így hangzik: „A jó Isten mentsen meg minket attól, hogy 

magunknak adjunk szerepeket” 

Ez a mondat arra utal, hogy aki a szerepeket adja, más szemmel néz bennünket, hitelesebben, 

mint ahogy mi képzeljük el magunkat! 

Azt is jelenti, hogy milyen felelőssége van annak, aki a szerepeket kiosztja! 

Ismernie kell a színész minden eszköztárát, alakításait, lelki, szellemi, fizikai állapotát. 

Egy társulatot igazán megismerni hosszú időbe telik! 

Elmondhatom, hogy miután a Társulat egyik legrégebben Egerbe szerződött tagja vagyok, 

minden „új” kollégának, minden bemutatóját láttam, felelősséggel ki merem jelenteni, hogy 

ismerem a társulat minden tagját, s így örömmel venném kezembe ennek a nagyszerű mű-

vészcsoportnak a vezetését. 

 

A fentiek közül ugyan ilyen fontos az egri közönség elvárásainak, kulturális felkészültségé-

nek, igényességének közvetlen, személyes kapcsolatokon keresztül meglévő ismerete. 

Az Agria Játékok szervezésénél –forrás hiány miatt-igénybe kellett venni a helyi vállalkozá-

sok, szervezetek, egyesületek, magánszemélyek támogatását. 

Minden esztendőben a Nyári Játékok befejeződése után személyes beszélgetések formájában 

kerestük fel a szponzorokat, s értékeltük a bemutatott produkciók színvonalát. (Ez a mai napig 

változatlanul így történik.) A fentiek alapján elmondhatom, hogy ismerem a város Színházba 

járó közönségének ízlésvilágát, igényességét, elvárásait. 
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Ars poetica 

  
„Ne magad szeresd a Színházban, 

hanem magadban szeresd a színházat!” 

 

1975-ben léptem át először egy színház küszöbét a művészbejárón keresztül. A Hevesi 

Sándor téri Nemzeti Színház öltözőjében a fenti idézet fogadott. Mélyen megszívleltem a jó 

tanácsot, és ettől kezdve ennek a gondolatnak a szellemében végeztem - és végzem munkámat 

a színházi világ minden területén. Ez az intelem, jó tanács alázatot, önzetlenséget, valódi 

színházszeretetet és igazi szolgálatot vált ki az emberből. Úgy érzem, ezen fogalmak értékmé-

rő ereje egyre jobban hiányzik mai világunkból! „ – Nehéz időket élünk!” – szinte szokássá 

vált napjainkban hangoztatni ezt a közkeletű, már-már közhelyes panaszt. A gazdaság lassú 

fellendülését hihetetlen mértékben megakadályozta a korona vírus!  

Sajnos, muszáj pályamunkámban is kitérni erre a tényre, hiszen ez meghatározza éle-

tünk mindennapjait. Megváltozott a világ, megváltozott az emberi gondolkodás, lassan meg-

változik az értékrend, s ennek a változásnak mi, „színházi szakemberek” is részeseivé kell 

hogy váljunk! Az emberek elszigetelődése, hihetetlen magányossága lassan az igazi értékek 

felé tereli a súlyos szellemi és morális válságban szenvedő társadalmat.  

A színházművészet iránti alázat arra kötelez, hogy a szellem hatalmát hirdessük meg a 

társadalom morális és erkölcsi válságának kiútja képen! A kultúrának – ezen belül különösen 

a színháznak – meghatározó szerepe van a társadalom lelki állapotának, erkölcsi színvonalá-

nak, optimista vagy pesszimista hangulatának kialakításában és karbantartásában. 

Napjaink felgyorsult, feszültségektől túlfűtött világában, amikor az emberek remény-

ből a reményvesztésbe zuhannak, versenyt futnak az idővel, versenyt futnak egymással, ami-

kor az egyetlen érték a pénz uralkodik, nem is olyan könnyű „színházat” csinálni. A fő gond 

mégsem ez, ennél mélyebb dologról, az értékvesztés, a morális krízis és a hit problémájáról 

van szó. A színház nem lehet közömbös, ha a morális értékek fokmérője mélyre zuhan. A 

színház felelőssége nagyobb, mint bármikor volt. Igazi reményt tudunk nyújtani az elkesere-

dett, pozitív értékeket nem találó emberek számára. Az eszményképek mélységpólusai más-

hová helyeződnek, „a vox humana” újra keresi a maga emberarcúságát. Morális eszményké-

pek nélkül nincs színház! Fontos ez különösen akkor, ha ezek nemcsak bennünk, de a társada-

lomban is, és a világban is megfogyatkoztak. 

A színház mai válsága nem csupán gazdasági, irodalmi vagy művészeti válság, hanem 

szellemi válság is. A színházvezetés ezért nemcsak üzleti és művészeti irányítást jelent, ha-

nem erkölcsi felelősséget is. Ezt azért kívánom külön hangsúlyozni, mert ma nagy a veszélye 

annak, hogy a színházból sokan csupán üzletet akarnak csinálni.  

A színházi alkotómunka azért is nehéz, mert hiányzik az egységes életérzés és az a 

szellemi tartalom, amely egy, vagy több generációt egységbe tud fogni, amelyben a költő és a 

közönség, a színész és a nézőtér esténként egyazon lelki talajból fakadó élményben találhat-

nak egymásra. Az egységes életérzés hiányában nemcsak mi szenvedünk, de egész Európa. 

Hitek váltak semmivé, erkölcsi normák kérdőjeleződtek meg. Így a színház, mint a legfőbb 

szakrális helyek egyike, ismét fontos szerephez jut, és ezt ki kell használni. A színháznak ép-

pen ezért esténként hitet, reményt, szeretetet és erőt kell sugározni a nézők lelkébe. A társada-

lom lelkének regenerálásra van szüksége, és csak a színház képes ezt magas fokon elérni, 
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mert bejárja az emberi tudás egész területét, kimeríti az élet minden szituációját és a szív 

minden zugába bevilágít. 

 

A színházban az emberek értik egymást, mert a színháznak akadálytalan útja van az 

értelemhez és a szívhez egyaránt. 

 

Véleményem szerint, itt az idő, hogy Magyarországon visszaállítsuk a színházművé-

szet régi rangját, úgy, hogy az erkölcsi értékrendet, morális eszményképet adjon a mai ember 

számára. Kötelessége tehát a kultúráért tenni akaró embereknek pozitív alternatívát nyújtani. 

A társadalom legalkalmasabb egyetemes eszköze számomra a színház. Egy olyan világot kell 

újragondolni, tovább építeni, amely támaszt nyújt mindenkinek, aki küzd korunk szellemi 

rákbetegsége, az elszürkülés az etikátlanság, a cinikus közömbösség ellen. Ebben a színházi 

világban eszmei menedékjogot kell, hogy kapjon az, akinek vágya a katartikus megtisztulás. 

Itt a belépőnek önként kell a ruhatárban hagyni a vírus okozta félelmeket, vallási nézetkü-

lönbségét, politikai torzsalkodásait, de cserébe, vágyam és elképzelésem szerint a nézőtéren 

észrevétlenül elvesszük majd tőle napi gondjait, bánatát, vagy reménytelenségének érzését. 

Helyette hitet adunk, vagy megerősítjük benne, célt adunk, vagy erőt eddigi célja eléréséhez, 

bátorságot öntünk szívébe, kézen fogjuk, és a lelkünkre öleljük, mert hiszen mi Ő érte va-

gyunk. 

Hatalmas felelősség egy társulat vezetése. Országos viszonylatban, Egerben, nem túl nagy, de 

jelentős társulatról van szó, melyhez bizony hozzá kell számolni a férjeket, feleségeket, gyer-

mekeket, sőt adott esetben még a szülőket is, akiknek sorsa, boldogulása nagymértékben az 

igazgatótól függ. Én jó „apja” szeretnék lenni ennek a családnak. Szeretném, ha nyugodtan 

hajtanák álomra fejüket, ha biztosak lehetnének benne, hogy az étel másnap is ott lesz az asz-

talon, hogy meglesz a tüzelőre és a téli ruhára való és minden számla gond nélkül kerül kifize-

tésre. Szeretném, ha a művészek biztos kézben tudhatnák szakmai előmenetelüket és az elért 

sikerek örömét megoszthatnák a város, a megye lakosaival. Véleményem szerint, csak úgy 

lehet, csak úgy szabad magas követelmény rendszert állítani a művészek elé, ha gondosko-

dunk az egzisztenciális biztonságunkról. 

A jelenleg meglévő tagságból, a szó legjobb értelmébe vett „Társulatot” szeretnék létrehozni! 

A Társulat közösséget jelent, számomra olyan közösséget, ahová jó tartozni, ahol igazi alkotó 

légkört lehet teremteni, ahol mindenki egyformán fontos, ami felemel, ahol a tagok segítik, 

megbecsülik egymást, ahol közös érdek a legjobb minőségű produktumok színpadra állítása. 

Ilyen Magyarországon jelenleg sajnos nagyon kevés van! Minden évben, az Agria Nyári Játé-

kok előadásaihoz az Ország majd mindegyik színházát felkeresem, ez a tapasztalat jogosít fel 

a fentiek megfogalmazására! 

 

Sajnálatos tény, hogy az információs lehetőségek rohamos kiszélesedésének ellenére 

az utóbbi években nem fejlődött a rádió- és televíziós csatornák kulturális műsorainak színvo-

nala. Épp ellenkezőleg: fejlett technikájú tömegközlésünk egybeesik a kulturális elsivároso-

dással, társas kapcsolataink és társadalmi identitásunk elszürkülésével. Ennek azonban pozitív 

következménye lehet a színházak közéleti, kultúraformáló szerepének felerősödése! Úgy ta-

pasztalom, hogy a mai magyar színjátszás ízlés- és vállalás tekintetében élesen kettéhasadt. A 

kísérletezgető, sokszor a formalizmus álcája mögé menekülő, a tiszta és követhető művészi 
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megfogalmazást nélkülöző produkciók szemben állnak a régi, hagyományos értelemben vett 

klasszikus színházi gondolkodással. Világos és egyértelmű felmérések bizonyítják, hogy a 

kísérletezgető, polgárpukkasztó színházak nézettsége csökken. Az ilyen előadásokról a nézők 

többnyire csalódottan távoznak, hiszen mindaz, amit egy ilyen estétől várnak - tartalmas szó-

rakozás, lelki feltöltődés, válasz a mindennapok kérdéseire, katarzis - nem történik meg.  

A világhírű pszichiáter, Viktor E. Frankl kérlelhetetlenül rámutat a művészet küldetésére az 

értelmét vesztett, szellemi fogódzókat kereső világban: 

 

        „Alapjában véve az embert az értelem akarása uralja. Manapság        azonban az 

értelem akarása messzemenően frusztrálva van. (…) Mi több, az értelmetlenség, abszurditás 

nemcsak kifejezést, hanem színpadi bemutatást is nyer. S mindez nagyon is érthető. Merthogy 

az igazi értelmet felfedezni kell, s nem kitalálni. Értelmet nem lehet előállítani, nem lehet 

megcsinálni, de értelmetlenséget lehet, s ebből néhány író elég gyakran szokást csinál. Elural-

va az értelmetlenség érzésétől, kitéve és kiszolgáltatva a totális értelmi ürességnek az író ka-

landokba bocsátkozik, hogy az értelmi ürességet értelmetlenséggel és abszurditással töltse ki. 

Az irodalom azonban választhat. Nem szükséges a mai tömegneurózis szimptómájának len-

nie, hanem akár a terápiához is hozzájárulhat. Minthogy éppen azok az emberek, akiknek ke-

resztül kellett menniük a lét látszólagos értelmetlensége miatti kétségbeesés poklán, szólíttat-

tak fel arra, hogy szenvedésüket odaáldozzák más embereknek. Éppen kétségbeesésük önáb-

rázolása segítheti ahhoz hozzá az olvasókat, akik ugyancsak az értelmetlen élet miatti szenve-

déstől gyötrődnek, hogy túljussanak ezen, még ha csak annyira is, hogy érezzék, nincsenek 

egyedül, másképpen mondva, ha csak annyira, hogy az abszurditás érzése a szolidaritás érzé-

sébe vált át. (…) Amennyire katartikusan tud hatni, ha az író közli saját értelmetlenségi érzé-

sét az olvasóval, annyira felelőtlenség az, ha a lét értelmetlenségét még cinikusan prédikálja 

is. Ha nem képes az író arra, hogy immunizálja az olvasót a kétségbeesés ellen, akkor leg-

alább hagyja el azt, hogy még fertőzi is őt a kétségbeeséssel.”1 

 

Magam azokban a színházi törekvésekben és színházi emberekben hiszek, akik a 

szakmaiságot tartják a legfontosabbnak. A feladat: magas színvonalú színházat kell csinálni, 

függetlenül attól, hogy milyen stílusjegyeket hordoz vagy éppen milyen rátűzött címkét visel 

magán az általunk létrehozott produkció, illetve az általunk képviselt színházi szervezet, tár-

sulat. Lehet az operett, opera, musical, prózai színmű, táncelőadás, könnyű- vagy komolyze-

nei koncert, az igényesen előkészített, értékes alkotások mindig találkoznak a nézők széles 

körével.  

 

Ebben a hamburger kultúrát kedvelő korszakban, a nézők érdekében kell felvegyük a 

kesztyűt és meg kell harcolnunk a celeb világ értéktelenségével, a dél-amerikai szappanope-

rák rágógumi „eszmeiségével”, valamint a piacgazdaság lélekromboló melléktermékeivel.  

 

 

 
1 Frankl; V. E.:  az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. Kötet Kiadó Bp.1996, 185-187. 
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SZÍNHÁZ IRÁNYÍTÁSI ELKÉPZELÉSEIM 

 

 

A MŰVÉSZEK 

 

 

Színészek; 

 
Sok fajta színházzal kísérleteztek már a világon. Volt már zenés színház, szegény színház, 

kegyetlen színház, mindenféle színház… de egyetlen színházat még soha senki nem talált fel.  

 

A színész nélküli színházat.  

 

Lehet játszani díszlet nélkül „üres térben”, kitűnő előadások születtek már úgy, hogy a jelme-

zeknek nem volt jelentőségük. El lehet játszani valamit kellék nélkül. Mindent lehet. De szín-

ész nélkül nincs előadás. A színész, ez az érzékeny hangszer, minden színház alapja. Nem 

véletlen tehát, hogy vezetői koncepciómat a társulat színészeivel kezdem.  

 

A bemutatásra kerülő műveket mindenképp színészre szeretném „kihozni”. Nem lehet műsor-

tervet készíteni úgy, hogy csak saját vágyainkra és elképzeléseinkre hagyatkozunk. Figyelmen 

kívül hagyva azt, van-e egyáltalán az adott darabra megfelelő színművész. Ha ilyen szinten 

készül a repertoár, az, az előadások minőségén fog meglátszani. Ugyanis a legjobb színész 

erejét is meghaladja egy nem neki való szerep. Ha azonban tudom, hogy melyik színész mire 

képes, ha biztos vagyok a színész szakmai jövőjét illetően, ki lehet választani a megfelelő 

szerepeket kínáló darabokat. Az ilyen feladat öröm a színésznek, a rendezőnek, s végered-

ményben a közönségnek. 

 

Tervezem továbbá olyan vendégművészek meghívását, szerepeltetését is, akiknek jelenléte 

emeli az előadás színvonalát, szellemiségük növeli a színház morálját, tehetségük pedig na-

gyobb teljesítményre ösztönzi saját művészeinket. Hangsúlyozni kívánom; Nem a híres fővá-

rosi művészek statisztáinak szánom saját társulatunkat. Nem a mi művészeink fölé akarok 

vendégeket hívni, hanem mellé! Mindenkit doppingol, ha maga mellett erős tehetséget lát 

játszani. Nagyobb teljesítményre sarkalja. S ez, azt hiszem, minden produkciónak csak jót 

tesz majd. Sok helyen, ahol a vidéki színház fővárosi művészek vendégszerepeltetésére épít, 

arra kárhoztatják az igazgatók saját társulatukat, hogy végszavazzanak a velük olykor egyen-

rangú tehetségű, de ismertebb kollégáknak. Ez mindig csak kedvetlenséget szül a színházon 

belül, és az előadások minősége ahelyett, hogy emelkedne, inkább süllyedni látszik. 

Lehetőséget látok színész cserére is. Színházvezetőkkel egyeztetve, „kölcsön adott” művé-

szekkel is számolok, így ebből a szempontból, mondhatjuk azt is, hogy Egernek, egy költsé-

gen, akár három társulata is lehet.  
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Örülnék, ha Színművészeti Egyetemről, vagy a Kaposvári Egyetemről lehetne a színházhoz 

csábítani fiatalokat, ami természetesen nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a saját nevelésű 

tehetségeink is teret kapjanak. 

 

Szereposztással együtt szeretném a művészek tudomására hozni a játszandó darabokat, legké-

sőbb az előző évad zárásakor. A bizonytalanságban tartott emberen könnyebb ugyan uralkod-

ni, de ez mindenképpen súrolja az erkölcstelenség fogalmát. Ugyanakkor az ügyes színész 

maga is képes külön munkáról gondoskodni akkor, ha tudja mettől, meddig rendelkezik majd 

kellő szabadidővel. 

 

A társulat anyagi körülményeit minden lehetséges eszközzel javítani szeretném. (Ez egyéb-

ként egyaránt vonatkozik a színház művészeti, műszaki, és az adminisztrációs dolgozóira is.) 

Amennyiben erre a városnak nincs lehetősége, úgy azt átszervezéssel, külső munkák felválla-

lásával, TV-s, filmes, szinkronos munkák megszerzésével kell elérni. Erről szerintem a szín-

ház vezetése könnyebben tud majd gondoskodni, mintha mindenki maga próbálkozna. Szer-

vezői képességemmel, szakmai kapcsolataimmal élve szeretném külön munkákhoz juttatni a 

társulat tagjait. 

 

Ajánlatos lenne a képességek kihasználtságának fokozása. Ösztönözni kívánom azokat a mű-

vészeket, akik önálló estet, valamilyen kísérleti jellegű produkciót kívánnak létrehozni. Az 

ilyen kezdeményezések támogatása a létrejött produkció sokszor meglepő eredményeiben 

hozza meg gyümölcsét. 

 

Az országos bemutatkozás lehetőségét mindenképp szeretném megadni a társulatnak. Egy 

országosan ismert társulathoz szívesen csatlakoznak a legjobb erők, s könnyebb a tehetséget 

az anyaszínházhoz kötni. 

 

Vagyis; Nyugodt alkotói légkört szeretnék létrehozni a művészek számára, akik amúgy is 

lángoló, önkínzó, kétségbeesett életet élnek, amíg egy-egy szerep megformálódik. A fáradt, 

csalódott, kedvetlen művész, fáradt teljesítményt nyújt. És a kedvetlen művész nem tud ked-

veskedni vendégeinek, a közönségnek. Hiszem, hogy a megfelelő feladatokkal ellátott szín-

ész, csodás teljesítményre sarkallható. 

 

 

 

 

Rendezők; 

 
Természetesen ahhoz, hogy a színészeket az elmondottak szerint lehessen vezetni, 

szükség van felelősségteljes, koncepciónkat elfogadó, azonos erkölcsi platformon álló, lehető-

ség szerint, már bizonyított rendezőkre. Ők fogják nevelni, tanítani, irányítani színészeinket. 

Nekik kell úgy foglalkozni velük, hogy elérjük közös művészi céljainkat. A színész fejlődésé-

nek kulcsa, nagy részben, a rendező kezében van.  
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Érthető tehát, hogy ehhez, ha nem is státuszba vett, de mindenképp a társulattal együtt 

gondolkozó, együtt lélegző rendezőkre van szükség. Olyan egyéniségekre, akiktől lehet és 

érdemes is tanulni. Akiknek lehetőség szerint nem csak szakmai rangjuk, de erkölcsi alapjuk 

is van a színészvezetéshez, a tervezett szellemiségű előadások mondanivalóinak megfogalma-

zásához. A végleges műsorterv, a rendezők bevonásával készülne el. Egy társulat érdekében 

nagyon fontosnak tartom, hogy kik azok, akik az instrukciókat adják. 

 

 

Díszlet-, jelmeztervezők; 
 

A díszlet- és jelmeztervezők kérdésében a rendezők számára szeretnék szabad kezet 

biztosítani, ami azonban nem zárja ki státuszban lévő tervezők foglalkoztatását. 
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A MŰSZAK 
 

            A Gárdonyi Géza Színház műszaki gárdája jelenleg egészen kiváló, színházat szere-

tő, tisztelő, szakmájuk minden csínját-bínját ismerő nagyszerű szakemberekből áll. Ismerete-

im szerint sokan közülük elkeseredettek, csalódottak a pálya elhagyás gondolatával foglal-

koznak! A színház működése válna kérdésessé, ha ezek a szakemberek elhagynák ezt az in-

tézményt! Meg kell egyenként hallgatni Őket, s igyekezni kell megtalálni a választ a felmerü-

lő kérdésekre. 

 

Természetesen anyagiakról is szó van, de nem ez a legfontosabb kérdés! 

Fontos, hogy felnőtt emberekhez méltó anyagi elismerésben részesítsük Őket, de legalább 

ilyen fontos, hogy érezzék, olyan színházban dolgoznak, amelyért érdemes fáradozni, ame-

lyért érdemes szívüket, lelküket, maradék szabadidejüket áldozni! 

 Nem egyszer lehettem tanúja annak, hogy egy sikeres előadásra a műszak legalább olyan 

büszke volt, mint az előadó-művész. 

 

         Munkájukat könnyíteni szeretném azzal is, hogy a jelenleginél sokkal könnyebb, átgon-

doltabb rendszerben dolgozhassanak.  

A színpadot közvetlenül kiszolgáló műszak; a világosítók, díszítők, kellékesek és hangosítók 

számára meg kell teremteni a logikus játszási rendet, amely kiküszöbölné a sokszor erőt, időt 

és így pénzt nyelő felesleges oda-vissza átállásokat. 

 

A műhelyek, a gondos előkészítésnek köszönhetően előre dolgoznának. Soha ne az 

éppen próbáló darab ruháit, díszletét készítsék. Ez mindig, mindenütt magában hordozza a 

színházi rend felborulásának lehetőségét, s ha nem tör ki a pánik, az rendszerint csak a vélet-

lenen, vagy a tárak odaadó profizmusán múlik. 

  

A külső munkák központi megszervezésében gondolni kell a műszakra is. Hiszen ne-

kik sokkal kevesebb lehetőségük van az úgynevezett „haknizásra”. A színészek egyéb akciói-

ban nekik is helyet kell kapni. Legyenek ők a műszak színpadot kiszolgáló, vagy a műhelyek 

dolgozói.  

 

 

AZ IRODÁK 

 

 
Hajlamosak vagyunk megfeledkezni róluk. Pedig a produkciót közvetve, vagy közvet-

lenül létrehozók hátországát jelentik az adminisztrációs dolgozók. Munkájuk észrevétlen, de 

hangulatuk, odaadásuk nagy mértékben befolyásolja a színpadon, a próbateremben végzett 

munkát.  
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ELŐADÁSOK 

 

 

Mindent a maga helyén; 

 
Egy vidéki színház nem lehet egy arcú. Annyi az igény, annyi a kereslet a különböző 

stílusú produkciókra, olyan nagy a különbség néző és néző szellemi kvalitása között, széles a 

generációs sáv, tehát lehetetlen, de legalábbis vétek egyarcú színházat létrehozni. De nem is 

kell. A különböző műfajok eddig is békében megéltek egymás mellett, hiszen világhírű ope-

rettek is vannak, mint ahogy születtek a világirodalomban szép számmal csapnivaló tragédiák 

is. Véleményem szerint minden műfajból a legjobbakat kell kiválasztani és műsorra tűzni. 

 

Természetesen az sem mindegy, hogy mit, hol mutatunk be. Nyilván, hogy az avant-

garde műfajt kedvelők a kisebb befogadóképességű stúdióban kell, hogy megtalálják a szá-

mukra oly izgalmas élményt, mint ahogy a nagyobb közönség réteget megmozdító zenés, vi-

dám műfaj a nagyszínházban kapna helyet.  

 

 

 

Változatos kínálattal; 

 
Sok színház főként olyan darabokat játszik, amit az országban máshol is megnézhet a 

néző. Szeretném olyan darabok színre kerülését segíteni, amelyek csak Egerben láthatóak. 

Véleményem szerint egy jó előadásra megmozdul az ország színház szerető rétege. Utazni 

fog, csak hogy lássa. Egy híres színház olyan látogató réteget csal a városba, akik másként 

talán nem jönnének el. Ez jó a színháznak, jó a városnak. Szeretném a műsortervet a könyv-

tárból és nem más színházak plakátjairól összeállítani. 

 

 

 

A dramaturgia; 

 
Feltétlenül fontosnak ítélem, hogy legyen a színházban egy fő. dramaturg státuszban! 

Olyan nagy tudású színházi szakemberre van szükség, aki ismeri a drámatörténet minden 

részletét, s aki tisztában van a kortárs művek kínálatával, értékrendjével. Rendkívül fontos a 

műsorterv professzionális összehangolása a közönség megfogalmazott igényeivel, a színészek 

alkalmasságával, valamint a rendelkezésre álló anyagi forrásokkal. Azt szeretném, ha minden 

bemutatásra kerülő produkciónál megfogalmaznánk, hogy melyik darabot miért, milyen üze-

nettel, milyen aktuális kérdés megválaszolása miatt állítjuk színpadra! 

 

       A repertoár végleges összeállításánál mindenképp szeretném figyelembe venni a közön-

ségszervezés véleményét. Ők képezik a hidat a nézők és a színházvezetés között. Egy műsor-

terv kialakítása nem történhet meg a közönség igény figyelmen kívül hagyásával. A színház 
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őket kell kiszolgálja, ha már közvetve, közvetlenül, de belőlük él. A szervezés bevonása a 

végleges műsorterv kialakításába, természetesen nem hozhatja magával a színház „olcsóság” 

felé történő elmozdulását. 

 

 

 

A tartalék produkció; 

 
A színházban természetesen mindenki mindig azon van, hogy sikeres, nagyszerű pro-

duktumot hozzon létre. Sokszor mindet ugyanúgy csinálunk, mint előzőleg, mindenki a he-

lyén van, mindent megtesz és a csoda mégsem jön létre. Ennek mindig ki van téve minden 

rendező, minden színész, minden színházzal foglalkozó ember. Ennek kivédésére, bepróbál-

nánk egy kis létszámú, nagy közönségsikerre számító előadást. Ezt, minden évad végén egy 

amolyan tartalék produkciónak szánom. Merész vállalkozás, de nézetem szerint becstelenség 

egy olyan előadást bemutatni, melyről a főpróba idején már tudható, hogy megbukik. Ilyen 

esetben merjük bevallani, hogy tévedtünk, s ahogy minden nagy, komoly cég kicseréli a hibás 

terméket, mi is tegyünk hasonló módon, és a továbbiakban a „hibás” termék helyett, a tartalék 

darabot adjuk át nézőinknek. (A II. világháború előtt, az összes színigazgatónak a tarsolyában 

volt ilyen darab, amit pár nap alatt kicseréltek a bukásra ítélt produkcióval.) Egy ilyen csere, 

úgy vélem etikai és üzleti szempontból egyaránt helyes döntés lenne. 

 

 

 

Táj előadások;  

 
Az Egri Gárdonyi Géza Színház munkáltatója, üzemeltetője, tehát „megrendelője” 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése. Ebben az esetben a Megye szót 

szeretném kiemelni. Ez, nem csak egy város, de egy megye színháza is. Egy megyének tarto-

zik felelősséggel. Egy megye színházi életét hivatott ellátni. Az előadások létrehozásakor fi-

gyelembe kell venni a megye nagyobb művelődési házainak adottságait. Ha a díszlet tervek, a 

rendezők, számolnak ezen házak adottságaival, nem kizárt, hogy a jól bevált elő-bemutató 

rendszert is be lehetne vezetni. Megyei helyszíneken, az Egri bemutatót megelőzően, határo-

zott számú előadást lehetne tartani egy-egy produkcióból.  

 

Ezenkívül a kisebb településekre is gondolnék. A kis szereplőgárdát felvonultató, egy 

díszletes, „könnyű műfaj” nem feltétlen jelent színvonal csökkenést vagy megalkuvást. Ezek 

az előadások kifejezetten a kis közösségek számára készülnének. A társulat tagjai számára 

vállalkozási formában, - mellyel ismét anyagilag jobb helyzetbe kerülhetne a művészeti és a 

műszaki állomány egyaránt, - de a színház támogatásával és szervezésében. A környező ki-

sebb települések számára létre hozott „gördülő” előadások, figyelembe veszik a helyi igénye-

ket, a művelődési házak színpadainak befogadó méreteit, s a vásárlók anyagi kondícióit. A 

pályázati kiírásokban sok lehetőség kínálkozik erre. Ezzel dolgozóink már említett külön ke-

reseti lehetősége mellett, az anyaszínháznak biztosíthatnánk az ingyen reklámot. És így lehet-

nénk valóban a Megye Színháza. 
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Kortárs hazai dráma; 

 
Erőnkhöz mérten növelni szeretném a mai magyar kortárs irodalom színpadra állítását. 

Kitűnő tehetségű magyar írók nem dolgoznak, mert nem látják lehetőségét annak, hogy darab-

jaik színre kerülhessenek. Ha nincs kortárs magyar színmű írás, ne várjuk, hogy a semmiből 

előpattanjon a XXI. Század Molnár Ference, Szép Ernője, vagy Szomory Dezsője.  

 

Jó drámaíró, csak a színház közelségében születhet. Munkái csak akkor lesznek mind 

jobbak és jobbak, ha kipróbálhatja, ha gyakorolhatja művészetét.  

 

Pályázatokkal, ösztöndíjjal, felkéréssel szeretném Egerhez kötni a mai magyar dráma 

elkötelezett híveit. Ezt legalább olyan erkölcsi feladatnak tartom, mint a színház működésének 

kiterjesztését az egész megyére nézvést. De amíg az utóbbival csak a megyének tartozunk, a 

drámairodalom támogatásával az egész országnak vagyunk adósai. 

 

 

 

Zenés színház; 

 
Az operett, a musical, a zenés játék, rendkívül népszerű, amelynek magas színvonalú 

előadásai bebizonyíthatják, hogy ezek távolról sem tekinthetőek felszínes, úgynevezett köny-

nyű műfajnak. Úgy gondolom, hogy az emberi kapcsolatok tiszta, pontos, sallang mentes pre-

zentálása vonzóvá tette a fenti műfajokat a nagyközönség számára. Az operett újra reneszán-

szát éli, már nem csak az idősebb generáció jár a látványos, vidám sokszor szívet melengető 

operett előadásokra.  Ennek a műfajnak, népzenei világa miatt, tagadhatatlanul mi Magyarok 

vagyunk legjobb előadói. Ez, remélem, annak a színvonalnak köszönhető, amelyre ez idő alatt 

az operett játszásunkat sikerült fejlesztenünk. Ezt az utat szeretném járni a továbbiakban is, 

szélesítve a színskálát olyan szerzők műveivel, melyeket ritkán lát a közönség, pedig művészi 

színvonaluk vetekszik a „sláger operettek” színvonalával. Terveim között szerepel, a mai mo-

dern operett megíratása is.  

 

A musical, a rockopera a mai kor operettje. Nyugati import, mégis azzal, hogy ha-

zánkban legalább annyi tehetséges szerzőjét találjuk, mint külföldön. Szeretném, ha ezek a 

tehetséges művészek nekünk dolgoznának. Ha adott szerzőktől megrendelhetnénk műveket. 

Ezzel egyrészt segítenénk a magyar zenés színpadi életet, másrészt mi is olyan ősbemutató 

lehetőségekhez jutnánk, amely tovább fényesíthetné a Gárdonyi Géza Színház nevét. 

 

 

Ahogy egy színdarabon belül mindig kellő mértékben van jelen a humor és a bánat, a 

könny és a kacagás, úgy kell, képviseltesse magát egy vidéki színházban a klasszikus és mo-

dern próza mellett a zenés műfaj. Magas színvonalon, emberábrázolással, művészi kiállítás-

ban. Ez, rendszerint mindig komoly anyagi ráfordítást igényel. Az operett, a musical és a 

rockopera pénz igényes műfaj. De olyan befektetés ez, amely megtérül, ha jól csinálják. 
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Gyermekszínház; 

 
A Gárdonyi Géza Színház közel 10 éve a Babszem Jankó Gyermekszínházzal együtt-

működésben hozza létre a legkisebbeknek, a gyermekeknek szóló előadásait! 

Tapasztalatom szerint- néhányban játszottam, sokat láttam- az együttműködés szeren-

csés és sikeres!  

 

Két témában szeretnék csak kicsit változtatni a meglévő játékrenden: 

1. Szerencsésebb volna kicsit több forrást biztosítani a gyermekszínházi előadások 

számára, mert nagyobb látványossággal, gazdagabb kivitelezéssel a legkisebbek 

jobban elvarázsolhatók, s ezeket a jó élményeket igenis egész életükben magukban 

hordozhatják. 

 

2.  Évente, vagy kétévente szeretnék vendégül látni olyan rendezőket, akik más, a 

mai világ felmerülő kérdéseire is szórakoztató, igényes választ tudnak adni a legki-

sebbek számára.  

 

 

 

Az ifjúsági színház; 

 
Egyik legnagyobb feladata manapság, hogy az ifjúsággal megszerettessük a színházat, 

hogy hozzásegítsük őket, hogy felnőtt korukra igényeljék a kultúrát, hogy rendszeres színház-

látogatókat neveljünk belőlük. A feladat nem egyszerű, mégsem lehetetlen. A legnagyobb 

probléma, hogy a tizenéves korosztálynak megfelelő darabot nem játszanak a színházak, mert 

ismert irodalom nemigen van, az ismeretlenebbeket pedig nemigen keresik meg. Meggyőző-

désem szerint pedig ez az a korosztály, amelyben a fiatal vagy egy életre megszereti, vagy 

végleg elfordul a színháztól. Ezért szeretnénk különös figyelmet fordítani az ifjúsági előadá-

sok rendszeres, látványos, a fiatalok problémáit felvető professzionális produkciók bemutatá-

sára. (Padlás, Dzsungel könyve, Pál utcai fiúk, Légy jó mindhalálig) 

 

Az ifjúsági színház létrehozása tehát igen fontos feladat. Az ifjúság nevelésében a 

színháznak épp úgy ki kell vennie a részét, mint a szülőknek, az iskolának, vagy az egyház-

nak. Az ifjúsági programok hiánya, országos mércét tekintve is szégyenletes. (A felnőtt nézők 

számára tervezett és bemutatott előadások gyerekeknek való játszása, nem pótolja ezt a hi-

ányt) Szövetkeznünk kell tehát művelődési házakkal, a bábszínházzal, hogy a városban min-

dig legyen nézhető mese darab, beavató színház, vagy ifjúsági előadás. Szándékomban áll az 

iskolák által meghatározott ajánlott, vagy kötelező olvasmányokat színpadra állítani.  A felső-

oktatás diákjainak mindig kell legyen a városban olyan produkció, amire érdemes beülni. Hi-

szen a hamburger kultúra elterjedése talán őket veszélyezteti a leginkább. 
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Beavató színház; 

 

Több próbálkozás történt már ebben a gondolatkörben, az Egri Gárdonyi Géza Szín-

házban is, de valahogy mégsem sikerült valódi együttműködést felmutatni! Én újra indítanám 

ezt, az elképzelést, de nem annyira a nyugdíjasok, hanem inkább az ifjúság köreiben. Olyan 

darabok próbáira szeretném invitálni Őket, amelyek nekik valók, amelyek felcsigázzák az 

érdeklődésüket. 

 

 

 

Drámapedagógia; 

 

Ebben a témakörben kell, hogy megemlítsem a drámapedagógiát! Szeretnék együtt-

működni tanárokkal, drámapedagógusokkal, színész kollégáimmal, hogy a fiatal korosztályt 

személyes kapcsolatokkal is erősebben magunkhoz tudjuk fűzni! Szeretném, ha a gyermek és 

ifjúsági előadások előtt, vagy után, beszélgetéseket folytatnának a gyerekekkel, fiatalokkal, 

felkészítenék Őket, vagy együtt értékelnék a látottakat! 

 

 

 

Családi Színház, 

 

Kiemelten fontosnak tartom az általam Családi előadásoknak aposztrofált előadások 

létrehozását. Ezeknek az előadásoknak fontossága abban rejlik, hogy a család közösen tudjon 

szórakozni egy-egy előadáson. Ne kelljen a családban senkinek megalkudni a másik szórako-

zásáért. Tudjanak együtt nevetni, sírni egy előadáson. Sokan képesek megtanítani egy fiatalt a 

színházba járás fontosságára, vagy a szabályaira, de legjobban talán maga a szülő képes erre. 

Nagyon szeretném újra színpadra állítani Presser-Dusán: Padlás-című musicaljét, mely bérle-

ten kívül, családi programként kerülne meghirdetésre. 

 

 

 

Amatőr Színház; 
 

Nagyobb gondot kívánok fordítani az amatőr színjátszás támogatására. Ezt is országos 

érdeknek tartom. Az amatőr színjátszás mindig is utánpótlását jelentette a profi színjátszás-

nak, vagy közösség formáló erejével hasznos időtöltést jelentett azoknak, akik csak szakmá-

juk mellett, hobbiból foglalkoztak vele. Tapasztalatom alapján mondhatom, hogy minden 

amatőr csoport látványosabb sikereket ér el, ha azt érzi, hogy a szakma professzionális rétege 

figyel rá, támogatja, segíti és számon tartja létezését. 
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A játékrend; 

 
A pályázati felhívásban szerepel két színházi évad műsortervének bemutatása. A fentiek-

ben említettem már, hogy a műsorterv mennyire meghatározza a színház működését, látoga-

tottságát, mennyiféle elvárásnak kell megfelelnie.  

Először kérem, engedjék meg, hogy az erre vonatkozó általános koncepciómat fogalmaz-

zam meg: 

 

A közönség által határozottan megfogalmazott igények alapján minden évadban szükséges 

bemutatni egy operettet, vagy egy musicalt, vagy egy zenés játékot. Amennyiben egy évadban 

a fenti műfajokból két produkció is színpadra kerülne, azt nagy lelkesedéssel fogadná az egri 

közönség! Úgy gondolom, hogy mindhárom műfaj szinte minden darabja professzionális szin-

tem színpadra állítható a jelenlegi társulat művészeivel, egy-két vendég meghívásával! 

Nagyon szeretném a tervezett bemutatókat naptárunk kiemelkedő eseményeihez kötni! Pl. 

Karácsony előtt szeretném színpadra állítani az „Isten pénze” című (Karácsonyi ének) zenés 

játékot, Gárdonyi Géza: Karácsonyi álom, vagy Tamási Áron: Advent a Hargitán című elő-

adásokat. 

Január-február hónapokban a farsanghoz kapcsolódó műveket. 

Március 15-e előtt szeretném bemutatni a „Mária főhadnagy” című nagyoperettet, vala-

mint a „Mécs-fény” című produkciót a stúdiószínházban, mely Petőfi és Arany barátságáról 

szól! 

 

A legnagyobb érdeklődés az országosan ismert nagy musicalekre, nagy operettekre mutat-

kozik! 

Első bemutatóként szeretném színpadra állítani A Frank Widhord - Leslie Bricusse: Dr. 

Jekyll és Mr. Hyde című világhírű musicalt, mely véleményem szerint a világ egyik legjobban 

megírt, legnagyobb hatású musicalje, mely fantasztikus látványvilágával, lenyűgöző erejével, 

csodálatos fordításával sokat mond a mai nézőnek a bennünk élő jó és rossz kettősségéről is. 

A második évad első bemutatójaként Peter Shaffer: Amadeus című zenés művét szeretném 

bemutatni! 

Webber musical is jó volna, ha szerepelhetne a műsortervben, elsősorban a „Jézus krisztus 

szupersztár”, vagy a „Nyomorultak” című művekre gondolok. 

 

Azt hiszem, hogy az operettek világából nem kell megneveznem műveket, mert mindet 

fontosnak és jónak tartok, amelyek még nem szerepeltek a Gárdonyi Géza Színház elmúlt 10 

évének programkínálatában. 

Egy-egy évadban szívesen műsorra tűznék, régi, remek népszínműveket, sok érdekes, dal-

lamos magyar nótával, humorral. Pl.: A piros bugyellárist, vagy választások előtt a „Tisztújí-

tás” című zenés játékot. 
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Vígjáték, bohózat; 

 
Feltétlenül szükséges minden évadban egy vígjáték, vagy bohózat bemutatása! 

Itt szeretném felhívni a figyelmet a klasszikus vígjátékokra. Elsősorban gondolok 

Shakespeare, Moliere, Goldoni akár Csehov vígjátékaira. Könnyed szórakozás mellett, igazi 

tartalmas kikapcsolódással is szolgálnak! 

 

Szeretném színpadra állítani  

Shakespeare: Tévedések vígjátéka 

Moliere: Tudós nők, Kényeskedők, 

Goldoni: Szmirnai komédiások,  

Csehov: Manó- című vígjátékait! 

 

Miután erre a műfajra van jelenleg a legnagyobb igény, magyar szerzők művei is számta-

lan lehetőséget kínálnak, Molnár Ferenc, Heltai Jenő, Móricz Zsigmond stb. de természetesen 

nem zárkózom el a nagy francia vígjáték író Georges Feydeau színpadra állításától sem, így 

szerepelhet a műsortervben egy-egy Ray Cooney, vagy Marc Camoletti írás is. 

 

A fentiek közül elsőként a következőket preferálnám:  

Heltai: Lumpáciusz Vagabundusz, 

Móricz Zsigmond: Sári bíró 

 

 

 

Dráma, tragédia; 

 
Természetesen mindkét műfajra feltétlenül szükség van, így vagy egy drámai művet, vagy 

egy tragédiát minden évadban szeretnék műsorra tűzni! 

Ezen a két műfajon belül a legnehezebb a válogatás, hiszen olyan kínálat van a magyar, az 

amerikai, az orosz, a francia drámairodalomban, hogy 20-30 év sem volna elég ahhoz, hogy 

csak a legfontosabbakat színpadra állítsuk! 

Ez a terület az, ahol a darabválasztásnál a társulat színészi adottsága lesz a meghatározó! 

Igen nehéz a választás, amikor Madách Imre, Katona József, vagy Gárdonyi Géza közül 

kell választani, de nem könnyebb a helyzet, amikor Sütő Andrást, Páskándi Gézát, Németh 

Lászlót, Márai Sándor, Gosztonyi Jánost vagy Tamási Áront említjük. 

A fentiek közül én Gárdonyi Géza: „Isten rabjai”, Tamási Áron: „Énekes madár”, Gosz-

tonyi János: Andrássy út 60”, Márai Sándor: Kaland című darabjait mutatnám be, az első két 

esztendőben. 

Sokat jelent számomra az amerikai drámairodalom, különösen Arthur Miller darabjai áll-

nak közel hozzám, (Pillantás a hídról, Két hétfő emléke), de nagyon szükségesnek tartom a 

nézőket közel vinni a fantasztikus Orosz drámák világához is, mely szerves részét képezi az 

általános műveltségnek! Az elkövetkezendő időszakban Tolsztoj: Anna Karenina című művét 

mutatnám be, Miklós Tibor - Kocsák Tibor feldolgozásában. 
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A francia drámák közül rendkívül aktuálisnak, szükségesnek tartom Anouilh: Becket avagy 

az Isten becsülete című dráma színpadra állítását. 

 

 

 

Kabaré; 

 
Rendkívül fontosnak tartom a többször megfogalmazott nézői igény minőségi, látványban 

gazdag, kabaré műfajára vonatkozó kielégítését. Az emberek szeretnek szórakozni, kikapcso-

lódni, ellazulni, jókat nevetni! A kabaré műfajával már csak a TV képernyőjén találkozhat-

nak! Ezeknek a műsoroknak a nézettsége a legmagasabb! Orfeum jellegű kabaré előadásokat 

szeretnék létrehozni a társulat színészeivel, táncosaival, melyet csak szabadnapokon játsza-

nánk, bérleten kívül, természetesen külön jövedelmezésben. Ezek az előadások régi örökzöld 

jelenetek, s aktuális kabaré tréfák ötvözeteiből, ismert sanzonokból, látványos táncbetétekből 

állnak majd. Szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, akik hajlandóságot, kedvet és tehetséget 

éreznek ehhez a műfajhoz. Ehhez csatlakozna egy-egy jelentős egyénisége e műfajnak, olyan, 

aki országos hírnévnek örvend.  

 

 

 

A G G Tánc; 

 
A Topolánszky Tamás által létrehozott, vezetett G. G. Táncegyüttes színházunk egyik tün-

döklő gyöngyszeme! A társulathoz szervesen kötődő, a nagyszínpadi előadásokban nélkülöz-

hetetlen, az önálló produkcióikkal országos hírnévre szert tevő együttes a Gárdonyi Géza 

Színház megbecsült tagozata. Magas szintet képvisel az általuk szervezett Országos Stúdió-

színházi Táncfesztivál is. 

Munkájukat változatlan formában szeretném segíteni, támogatni, s fontosnak látom, hogy a 

táncművészet általuk képviselt formája, minél szélesebb közönség réteghez eljusson! 

 

 

 

Stúdiószínház; 

 
A Stúdiószínház repertoárja nézetem szerint, akkor jó, akkor elégít ki több fajta igényt, ha 

sokszínű! Szeretnék itt lehetőséget biztosítani minden színész kollégának, akik szeretnék 

megmutatni magukat, az általuk megálmodott szerepekben is. 

Tapasztalatból tudom, hogy városunkban komoly igény mutatkozik színvonalas verses mű-

sorokra is. Rendszeresen szeretnék nagy hatású költői esteket bemutatni. 

A Stúdió lehetőséget biztosít a kísérletezésre, az abszurd darabok bemutatására, vagy a ki-

sebb szereplő gárdát igénylő kamaradarabok színpadra állítására. A felsoroltakból szintén 

számtalan nagyszerű darab vár bemutatásra, de azt hiszem a legfontosabb szempont az, hogy 

a nagyszínpadon az évadban kevéssé foglalkoztatott művészek itt kapjanak lehetőséget. 

(Bergman: „Jelenetek egy házasságból,” Görgey: „Komám asszony hol a stukker” stb.) 
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A rendelkezésre álló források tükrében évi négy-öt nagyszínházi előadás bemutatását ter-

vezem, mindezt szorosan egyeztetve a kamara bemutatóihoz, ahol öt-hat produkció létrejöttét 

elérhetőnek tartom.  

 

 

 

2021/2022 műsorterv 

 

Nagyszínpad 

 

Szeptember  A Frank Widhord-Leslie Bricusse: Dr. Jekyll és Mr. Hyde (musical) 

Október Gyermekszínházi bemutató (Babszem Jankó Gyermekszínház) 

November Müller-Tolcsvay: Isten pénze (zenés játék) 

December G.G. Tánc bemutató 

Január  Shakespeare: Tévedések vígjátéka (vígjáték) 

Február Gyermekszínházi bemutató (Babszem Jankó Gyermekszínház) 

Március Huszka Jenő: Mária főhadnagy (nagyoperett) 

Április  Tamási Áron: Énekes madár (színmű) 

Május  Készülés az új évadra próba (Amadeus) 

Bérleten kívüli előásások:  

Presser-Dusán: Padlás-musical, 

Kabaré 

 

Stúdiószínpad 

 

Jelenetek egy házasságból, 

Francoise Villon: Szeretők mondjatok imát - zenés, verses játék 

A többi előadás a nagyszínpadi előadások szereposztásának függvénye. 

 

 

2022/2023 műsorterv 

 

Nagyszínpad 

 

Szeptember Peter Shaffer: Amadeus (zenés játék) 

Október Gyermekszínházi bemutató (Babszem Jankó Gyermekszínház) 

November Sütő András: Advent a Hargitán ( színmű) 

December G G Tánc bemutató 

Január  Goldoni: Szmirnai komédiások (vígjáték) 

Február  Gyermekszínházi bemutató (Babszem Jankó Gyermekszínház) 

Március Gárdonyi Géza: Isten rabjai ( musica)l 

Április  Ray Cooney: Apa csak egy van ( bohózat) 

Május  készülés a következő évadra Tolsztoj: Anna Karenina (musical) 
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Stúdiószínpad 

 

Bernard Slade: Jövőre veled ugyanitt, 

Arany-Petőfi - Mécs-fény, 

A többi előadás a nagyszínpadi szereposztások függvénye 

 

 

Az Agria Nyári Játékok és a Gárdonyi Géza Színház kapcsolata; 

 

Minden év májusában szeretném bepróbálni a nagyszínházban a következő évad kezdő pro-

dukcióját, amelyet az Agria Nyári Játékok keretében mutatnánk be előszőr egy előadásban. A 

következő évad elején, szeptembertől játszanánk bérletes előadásként. 

 

 

Külföldi és belföldi kapcsolatok; 

 

Mint fent már említettem, rendkívül fontosnak tartom, hogy a színház mozgásban, legyen, ne 

csak a székhelyen szolgálja ki a közönséget. Személyes, több évtizedes kapcsolatban vagyok 

a Kassai Thália Színházzal, a romániai magyar színházak többségével, Gyergyószentmiklóstól 

Kolozsvárig, az Újvidéki Színházzal, a Beregszászi Magyar színházzal. Az előadások cseréjé-

re folyamatosan szükség van, s ezt most pályázati pénzekből könnyen lehet finanszírozni. 

Az Agria Játékok szervezése kapcsán minden évben szinte valamennyi határon belüli magyar 

színházat felkeresek, s így ismerem a vezetőket, a színészek nagyobb részét, az előadások 

színvonalát! Igen, azt hiszem, hogy mai világunkban kevés ember fordít annyi energiát más 

színházak produkcióinak megtekintésére, mint én. 

Önálló műsoraimmal bejártam Amerikát, Kanadát, Ausztráliát felléptem Németországban, 

Göteborgban. Kapcsolataim ma is meg vannak, melyeket ilyen tekintetben is szívesen állítok 

a Gárdonyi Géza Színház szolgálatába. 

 

 

Művészeti Tanács; 

 
Szükségesnek tartom létrehozni újra a Művészeti Tanácsot, melyben a társulat kiválasztott 

művészei foglalnak helyet. Az utóbbi években sajnos ez teljesen megszűnt, pedig vélemé-

nyem szerint, rendkívül fontos, hogy legyen egyeztetés, véleménycsere, visszajelzés, kontrol a 

vezetés számára. Közös gondolkozással megtalálhatjuk a legjobb megoldást a legnehezebb 

problémákra is. A feladatok felosztásával, közös gondolkodással úrrá lehetünk minden nehéz-

ségen. 
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Vállalkozási forma; 

 
Mint korábban jeleztem, huszonhat éve vezetem az Agria Játékok Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságot. Ez az időszak megtanította velem ennek a vállalkozási for-

mának minden oldalát. Ismerem a működési rendet, a pozitív és negatív oldalait. Azt gondo-

lom, hogy alaposan mérlegelni kell, hogy melyik gazdasági forma jelenti az Önkormányzat-

nak, ill. a Színháznak a legjobb megoldást. Természetesen mindkét formában vállalom a fel-

adatot, s igyekszem, a legjobb tudásommal gazdaságossá tenni a Színház működését.  

Többször utaltam arra, hogy bizonyos elképzeléseket vállalkozási formában szeretnék 

megvalósítani. Ennek alapja, hogy a színház tagjai pályázhatnák különböző feladatokra, s a 

színház teljes struktúrájával segíthetné munkájukat.  

Napjainkban igen sok pályázaton lehet pénzt szerezni. Ezek ugyan sokszor kizárják, az ál-

lamilag támogatott színházakat a pályázok sorából, de ugyanakkor lehetőséget nyújtanak ön-

szerveződő csoportoknak. Ha művészeinknek elég gyakorlatuk lesz az ilyen munkákhoz, az 

anyaszínház támogatásával, komoly eséllyel indulhatnak e pályázatok elnyerésére. 

 

 

 

A támogatói kör; 

 
Az Agria Játékokat 1994-től kizárólag szponzori pénzek összegyűjtésével tudtuk újra indí-

tani! 

Egerben ismerem az anyagilag tehetős, kisebb, nagyobb vállalkozásokat, vállalatokat. Sze-

retik a Színházukat, támogatni is tudják, de véleményem szerint nekünk kell megtalálni azt a 

formát, amelyben Ők is úgy érezhetik, hogy közvetett módon részt vesznek az előadások lét-

rehozásában, a színházi munkában. 

Ismerve minden lehetőséget, (Molinó kihelyezés, reklámfüggöny, szórólapon-plakáton va-

ló megjelenés stb.) a legjobbnak mégis a Páholy Parti visszaállítását tartom. Itt, lehetőség nyí-

lik minden támogatónak eldönteni a támogatás nagyságrendjét, állandó helyet kap a bemutató 

előadásokra, s részt vehet a premier banketten a színészek társaságában. Lehet ezt elegánsan, 

finoman kezelni úgy, hogy mind az adományozó, mind az adományozott maximálisan meg 

legyen elégedve. A fennmaradó összegből lehet gyűrűt adományozni, a támogatók szavazatai 

alapján legjobbnak ítélt művésznek, vagy akár segíteni kisebb produkciók létrehozását. 

 

 

 

Gazdálkodás; 

 
Okos értelemben vett spórolás kell, jellemezze gazdálkodásunkat. Tudjuk, hogy a város 

anyagi lehetőségei végesek. Az állami támogatás adott paraméterek alapján kerül megállapí-

tásra, tehát ott nem lehet tovább növelni a bevételeket. Így csak az átvett pénzeszközök, a 

pályázatok útján nyert összegek, és a játszó helyiségek további hasznosításán, bérbeadásukkal 

juthatunk további, komolyabb bevételekhez.  
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Szeretném, a bérletszüneti előadások jegyárait jobban elemelni a bérletek egy előadásra ju-

tó összegétől. Ezzel növelni lehetne az érdeklődést a bérletek iránt, valamint növelni a bevé-

telt a bérletszüneti előadásokon. A bérletszüneti előadásokat ugyanis szabadnapokon szeret-

ném játszatni. Ennek összes költségét a bevételből kell és lehet fedezni.  

 

Előadások cseréje; 
 

Az egyik, véleményem szerint kimagasló sikereket elért vidéki színház igazgatójával 

egyeztettem arról, hogy amennyiben elnyerem az Önök bizalmát, minden évben az Ő prog-

ramkínálatukból egy általunk kiválasztott előadást a következő színházi évadban, bérletben 

játszanánk Egerben, s az Ő általuk megjelölt egri produkciót pedig náluk játszhatnánk szintén 

bérletes előadásként.  

Ez a gondolat rendkívül költségtakarékos, mert az egy új bemutatóra szánt összeget így a 

színészek, s a darabban dolgozó közreműködők, műszaki dolgozók kaphatnák meg. 

A közönség pedig új művészeket ismerhetne meg, s egy garantáltan nagyszerű előadással 

bővülhetne a kínálat. 
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Jó bornak is kell a cégér! 
 

Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy legyen a Színházhoz szerződtetve egy manager, egy 

igazi reklámszakember. Ezt a kérdést nem lehet megkerülni! 

A Színházat menedzselni kell. El kell jutni az emberekhez az ország minden pontján! Kell, 

hogy halljanak rólunk, kell, hogy tudják, milyen munka folyik Egerben, milyen bemutatóink 

lesznek. Szükség van hiteles sajtóra, Tv, Rádió megjelenésekre. Különben létrehozhatjuk 

Egerben a világ legjobb színházát, de csak az egriek és a színház dolgozói értesülnek erről, 

nem sokat ér a munkánk! 

Elképzelésem szerint ennek a reklámszakembernek munkaköri feladatai közé tartoznék a tár-

sulat külső előadásainak - határon belül és kívül-történő szervezése. Kell, hogy kialakítson 

egy erős kapcsolat rendszert, amelyek segítségével több külső helyszínen is lehetőségünk 

nyílna fellépésekre. 

 

 

 

A Marketing cél 

 
A Színház elsődleges marketing célja a létesítmény többcsatornás bevezetése. A marketing a 

színház bérleteinek és a jegyek értékesítésének támogatását tűzi ki célul. Piacvezető magatar-

tással elnyerni a színházba járó célközönség lojalitását, valamint gazdasági vonalon, egy hosz-

szútávon jövedelmező befektetési lehetőséget kínál a kulturális vonalon érdekelt személyek-

nek, cégeknek. A marketing terv az innovációs időszakra épül. 

 

 

 

A Kommunikációs cél 

 
A Színház marketing tervére alapozva a kommunikációs céljaink a következők: 

-  a Színház megismertetése a potenciális közönség minimum 80%-ával, 

-  elérni, hogy a közönség a színházat primer kössék össze a támogatóval, 

- minimum 20%-kal nagyobb reklámismertség elérése, a hazai színházakkal szemben 

- egy, - a „családokra” (a család minden tagjára) - alapozott márka-kép létrehozása, 

melyről a fogyasztónak a szabadidő, a minőségi kulturális kikapcsolódás lehetősége jut eszé-

be. A szolgáltatási szektor kommunikációjának célja, a minőségi, igényes befektetés és sza-

badidőtöltés közvetítése.  

 

 

A marketing és kommunikációs célok egyértelmű médiacélként való megfogalmazásához 

(majd marketingtervbe való illesztéséhez), a marketing stratégiánk, majd későbbiekben az 

„üzenetünk” megfogalmazásához, annak pontos célba juttatásához, és a piaci potenciál isme-

retének szükségessége miatt elengedhetetlen a magyar lakosság szociológiai, kultúra-

szociológiai szempontú (rész) ismerete. Ahhoz, hogy tudjuk: kinek lehet a Színház „szolgálta-
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tási márkát” eladni, érdemes megnézni a lakosság rétegződését, fogyasztóképességét külön-

böző termékekkel (elsősorban minőségi termékekkel) való ellátottságát. 

 

Mindezekhez azonban megalapozott stratégiával (mellyel a tulajdonosi érdekkör is egyet ért) 

kell rendelkeznünk. A stratégiát a későbbiekben egy cselekvési programba adaptáljuk, mely-

nek részei a hol, mit és mennyiért kell reklámra költeni, hogy a Színház megismertetését, az 

értékesítést támogassuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

CSELEKVÉSI MARKETING- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TERV 

 

 

A választott üzenet elhelyezése: 

 
1./ A különböző típusú kommunikációs célpontok elhelyezése a médiában: 

 

2./ Szabadidő kommunikáció: elsősorban a színházi magazinokban PR cikkek leközlése, szín-

házi vezetők és művészek, valamint híres, közismert emberek, illetve támogatók megszólalta-

tása a színházról, és a társulatról, valamint a kulturális életről. Amennyiben az értékesítési 

osztály kész koncepciót dolgozott ki a bérletekre (árak, akciók, engedmény-rendszer) jegyek-

re, megkezdődhet a direkt hirdetések elhelyezése  

 

3./ A színház szerelmeseinek direkt hirdetések elhelyezése, melyben a Színházat hirdetjük, és 

egy életérzést közvetítünk. (Választott eszköz direkt hirdetés, reklám). Emellett a PR (inter-

júk, cikkek a létesítményről) elengedhetetlen támogatást jelentenek (tartalmi, informatív tarta-

lom) a célcsoportnak. 

 

4./ A bérlet-, jegyértékesítést direkten a célcsoport meghatározása után tudjuk elhelyezni az 

adott médiában. (Kiknek szeretnénk értékesíteni? Ki az elsődleges fogyasztói célcsoport? Mi-

lyen konstrukcióban lehet megvásárolni: kedvezmények? Mit kap a bérlet mellé?) Ezekre 

mind választ kell kapni, addig csak a klasszikus tömegpiacot tudjuk használni.  

 

A cselekvési terv időrendje: 

 

Szakaszos médiajelenlét: 

 
A szakaszos jelenlét lényege, hogy egy kisebb időszakban (3 hónap) intenzíven PR, direkt 

hirdetés és promóció eszközökkel „támadja” a közönséget. A szakaszos jelenlét egy évben 

2x3 hónapra koncentrálva (pl. színházi szezon előtt és után, vagy a nyaralási szezon előtt és 

után) költség hatékony ugyan, de nem tartja a szolgáltatást éves szinten a fogyasztó „agyá-

ban”. Így, az innovatív időszakban veszélyes vagy lassú márkaépítést eredményez. Előnye, 

kisebb anyagi ráfordítást igényel és azt is csak szakaszosan, nem terheli túl a költségvetést. 

 

Éves, folyamatos médiajelenlét.  

 
1./ A bevezető szakaszban júliustól októberig interjúk, cikkek elhelyezése a lapokban, rádió-

kban, televíziókban. Országos napilapokban, vagy időszakos magazinokban. Nyitás a nők 

felé, PR cikk XY színésszel. A színház vezetőinek, társulatának bemutatása a sajtóban. 

 

3./ Októbertől folyamatos, de mégis változó megjelenés a bérelt kommunikációs felületeken, 

folyamatos megjelenés a Facebook oldalakon. Adatbázis létrehozása. 
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4./ Novemberben az újság és on-line hirdetésekhez csatlakozik egy adatbázis együttműködés. 

Az adatbázisunkra épülő, személyre szabott e-mail-ek szétküldése, egy jövő évi ingyenes bér-

lettel xy felhasználhatósággal. Ezeket karácsonykor át lehet adni a célszemélyeknek. (SAJ-

TÓ!) 

 

5./ A Színház gálavacsorájának megszervezése a szponzorok, támogatók részére. (Páholy Par-

ti) 

 

6./ nyári szezon: az aktív színházról, művészekről tudósítások, cikkek, elektronikus médiában 

megjelenések.  

 

 

Folyamatos értékelés 

 
Reklám tevékenységünket állandó ellenőrzés és értékelés alatt kell tartani.  

Prioritásba kell helyeznünk a tulajdonosi érdekek (Eger Önkormányzat) megvalósulási elvárá-

sait.  
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 A színház szervező és fókusz szerepe szembeötlő. Fórum a turisták, a városlakók számára, 

illetve a kereskedelem és a kultúra városi találkozási pontja is egyben. Erre kell törekedni, 

mind belső tartalmilag, mint külsőleg. Az előadásoknak, a működésnek, de az épületnek, és a 

környezetnek is ugyanannak az egységnek a részeként kell közvetítenie a Gárdonyi Géza 

Színház központi szellemiségét.  
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 
 

Köszönöm a türelmüket, hogy velem együtt végiggondolták az Egri Gárdonyi Géza 

Színház új működésének lehetőségeit. Szeretném hangsúlyozni, hogy felelősségem tudatában 

írtam le ezen elképzeléseket. Abban a tudatban, hogy ezek az ígéretek és tervek az öt év so-

rán, valamint a vezetői ciklus lezártával számon kérhetők. Bízom abban, hogy amennyiben 

megtisztelnek bizalmukkal és vezetőként is támogatásukat élvezhetem, az itt megfogalmazott 

elképzelésekből valóság lesz. 

 

1980-ban a diploma megszerzése után a Debreceni Csokonai Színházhoz szerződtem! 

Itt tanultam a színházi szakma alapjait, nagyszerű társulat tagjaitól, rendezőktől, igazi, hiteles 

művész emberektől! Mindazt, amit Debrecentől kaptam, s amit azóta a pályám sok területén 

elsajátítottam, sok örömet, fájdalmat, boldogságot, tapasztalatot, szeretném most az Egri Gár-

donyi Géza Színház szolgálatába állítani. A Színház további működtetésre, fellendítésre, szí-

nesebbé, és gazdagabbá tételére tisztelettel ajánlom a pályamunkámban leírt gondolatokat. 

 

 

- Elképzeltem egy olyan színházat, amire a helyi közönség, és a színház társu-

lata egyaránt büszke.  

 - Elképzeltem egy olyan színházat, amit érdemes nagyobb távolságból is felke-

resni.  

- Elképzeltem egy olyan színházat, ahova kitüntetés lenne tartozni.  

- Elképzeltem egy olyan színházat, ami felemel.  

- Elképzeltem egy olyan színházat, amely utat mutat.  

- Elképzeltem egy olyan színházat, amely utat keres.  

- Elképzeltem egy olyan színházat, ami a ranglistán elöl foglal helyet.  

- Elképzeltem egy olyan színházat, amit nem csak elképzelni lehet. 

 

 

 

„Nyújtsatok kezet, hadd nyújtsuk szívünket” 

 

(Shakespeare) 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Kelemen Csaba 

színész - rendező 
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RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ, AZ EDDIGI SZAKMAI 

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA 

 
 

SZEMÉLYI ADATOK 

• Név: Kelemen Csaba 

• Születési hely, idő: Szolnok 1955. szeptember 10. 

• Lakcím: 3398 Nagytálya Arany János utca 11. 

• Telefon: +36-30-94-52-075 

• E-mail: kelemen.cs@t-online.hu 

 

 
 

LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

 

1976-80 Színház- és Filmművészeti Főiskola, Budapest  

színész szak. Diplomás színész 

 

 

 

SZAKMAI MUNKÁSSÁGOK 

 

 

 

 

Főbb szerepek 

 

Az elmúlt 45 év alatt, több mint kétszázhúsz szerepet alakítottam. 

Következzék néhány emlékezetes 

 
Eger  Páskándi: Vendégség (Dávid Ferenc) 

Eger  Görgey: Görgey (Görgey Artúr) 

Eger  Moravetz-Horváth-Balásy: A Fejedelem (II.Rákóczi Ferenc) 

Eger  Eiseman: Csókos asszony (Tarpataki báró) 

Kassa  Márai: A gyertyák csonkig égnek (Konrád százados) 

Kassa  Eiseman: Csókos asszony (Tarpataki báró) 

Eger  Albee: Nem félünk a farkastól (George) 

Eger  Márai: Kaland (Kádár Péter) 

Eger  Garner: Ébredés (Iversen) 

Eger  Gárdonyi-Várkonyi-Béres: Egri csillagok (Dobó István 20 évig) 
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Budapest Sheffer: Equss (Vasgyúró, Fiatal lovas) 

Eger  Heltai: Néma levente (Agárdi Péter) 

Eger  Rose: 12 dühös ember (8-as esküdt) 

Eger  Becket: Godotra várva (Pozzó) 

Eger  Szabin nők elrablása (Szendeffy) 

Eger  Ibsen: Vadkacsa (Verle) 

Csínom Palkó Tyukodi pajtás 

  Shakespeare:  

  Vízkereszt (Orsinó) 

  Tévedések vígjátéka (herceg) 

  Rómeó és Júlia (herceg) 

  Július Caesar (Antónius) 

  Szentivánéji álom (mesterember) 

  Ahogy tetszik (Amiens) 

Eger  Madách: Az ember tragédiája (Péter apostol, Michelangeló) 

Eger  Hervé: Nebánts virág (Floridor, Celesten) 

Eger  Molière: Úrhatnám polgár (gróf) 

Eger  Görgey: Komámasszony… (Méltóságos) 

Budapest Márton: Lepkék a kalapom (Rozgonyi) 

Budapest Gosztonyi: Andrássy u. 60. (Hámori) 

Budapest Heltai: Lumpacius Vagabundus (Gyalu) 

Budapest Herceg: Kék róka (Trill báró) 

Budapest Ördögh: Koponyák hegye (Péter) 

Debrecen Steinbeck: Kedves csirkefogók (Big Joe) 

Debrecen Heltai: Lumpacius Vagabundus (Gyalu) 

Debrecen Bródy: Medikus (György) 

Debrecen Fényes: Maya (Őrmester) 

Budapest Rose: 12 dühös ember (8-as esküdt) 

Budapest Miller: Két hétfő emléke (Gus) 
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Rendezések 
 

Budapest Rose: 12 dühös ember 

Budapest Villon: Megáldva és leköpve mindenütt 

Eger  Belvárosi vígasságok 

Eger  Wasserman-Leigh: La Mancha lovagja 

Eger  Heltai: Lumpácius Vagabundus 

Kassa  St. Evea Armos’: A maják szeretője 

Eger  Régi Magyar komédiák 

 

 

 

 

Jelentősebb filmszerepek 

 
1985  Egységben az erő (főszerep) - az 1985-ös veszprémi Tévétalálkozó közönség-

díjas filmje. 

1986  Félbeszakadt vakáció, (főszerep) - az 1986-os Rövid fim Fesztivál legjobb szí-

nészi alakítás, díja. 

 

 

Díjak, kitüntetések 

 
 

2008  Heves Megyei Prima Primissima díj, 

2014  Pro Agria díj, 

2014  Heves Megyei Prima Primissima Díj, 

2015-  Pécsi Sándor- közönség díj 
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ÖNÉLETRAJZ 

 
 

1955-ben születtem Szolnokon. Édesapám, Kelemen László, két diplomás mérnök, tanár. 

Édesanyám, szül. Fazekas Sarolta, jómódú családból származó tanítónő. 1951-ben államosí-

tottak bennünket. 

Két testvérem van. Bátyám, Kelemen Péter, két diplomás teológiát végzett tanár, a Főváro-

si Önkormányzat volt Gyermekvédelmi Főtanácsosa, jelenleg nyugdíjas, nővérem, Kelemen 

Ágnes, általános iskolai tanítónő, szintén már nyugdíjas. 

 

1964-ben Budapestre költöztünk, ahol az általános iskolai tanulmányaim befejezése után a 

Faipari Technikumba nyertem felvételt. 1974-ben érettségiztem, majd második próbálkozásra 

vettek fel a Színház és Filmművészeti Főiskola színész szakára, ahol 1980-ban diplomáztam. 

Első szerződésem a Debreceni Csokonai színházhoz kötött, ahol számtalan főszerepben 

kaptam bizonyítási lehetőséget.1982-től a budapesti Radnóti Miklós Színház tagjaként játsz-

hattam több fővárosi színházban, szerepelhettem rádió és tv műsorokban. 1989-ben az egri 

Gárdonyi Géza színházhoz szerződtem, ahol szakmailag több lehetőség kínálkozott. 

 

Nemzeti műsoraimmal, önálló estjeimmel, 45 éve folyamatosan járom az országot. Saját 

szervezésemben 1986-ban Amerikában és Kanadában, (New York, Viktória, Vancouver, Cal-

gary, Torontó,) 1988-ban Ausztráliában (Melbourne, Adelaide, Brisbane, Sydney) léptem fel. 

 

Művészi pályámon eddig számtalan nívódíjban részesültem. 1986-ban a budapesti Rövid-

film Fesztiválon a legjobb színészi alakítás díját nyertem el. 1994-ben, hét színházi szakember 

közreműködésével megalakult, az Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Kft. Egyhangú szava-

zással ügyvezető igazgatónak választottak. Újraindítottuk az akkor már négy éve szünetelő 

Agria Játékokat, mely nagyságrendben az ország harmadik legnagyobb szabadtéri rendez-

vénysorozata. Folyamatosan részt veszek a város kulturális rendezvényeinek szervezésében. 

(Újévi koncert, Agria Nyári Játékok, Színházi bemutatók stb.) 

1995 - 97-ig a Heves Megyei Nap -című napilap kulturális rovatának a" Szín- Ész " mel-

lékletnek főszerkesztője voltam. 

 

Nős vagyok, feleségem Lengyel Edina művelődésszervezői felsőfokú végzettséggel, rek-

lámszakmai, idegenforgalmi, számítástechnikai, kereskedelmi szakirányú bizonyítvánnyal 

rendelkezik, jelenleg háztartásbeli. Két felnőtt gyermekem van, Dóri nevű lányom (38 éves) 

festőművész, Bálint nevű fiam (36 éves) kereskedelemben dolgozik. 
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NYILATKOZAT A PÁLYÁZAT TARTALMÁNAK HARMADIK 

SZEMÉLLYEL TÖRTÉNŐ KÖZLÉSÉRŐL 
 

 

 

Alulírott Kelemen Csaba (anyja neve: Fazekas Sarolta, született: Szolnok 1955. szeptember 

10.), mint pályázó 

 

h o z z á j á r u l o k, 

 

hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által meghirdetett, Egri 

Gárdonyi Géza Színház vezetői munkakörének betöltésére benyújtott pályázatomban sze-

replő tartalmakat harmadik személlyel közöljék. 

 

 

Eger, 2020. augusztus 25. 

 

 

 

 

 

………….………………………… 

Kelemen Csaba 
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NYILATKOZAT A BÍRÁLATI TESTÜLETI ÜLÉS TÍPUSÁRÓL 
 

 

 

 

 

Alulírott Kelemen Csaba (anyja neve: Fazekas Sarolta, született: Szolnok 1955. szeptember 

10.), mint pályázó 

 

h o z z á j á r u l o k, 

 

hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghirdetett, a 

Gárdonyi Géza Színház vezetői munkakörének betöltésére benyújtott pályázatomat a vé-

leményező és elbíráló testületek nyílt ülésen tárgyalhassák. 

 

 

 

 

Eger, 2020. augusztus 25. 

 

 

 

 

 

………….………………………… 

Kelemen Csaba 
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT  
 

 

 
Alulírott Kelemen Csaba (anyja neve: Fazekas Sarolta, született: Szolnok 1955. szeptember 

10.), mint pályázó 

 

k i j e l e n t e m , 

 

hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghirdetett, 

Gárdonyi Géza Színház vezetői munkakörének betöltése esetén, az Agria Nyári Játékok 

ügyvezetői tisztségéről lemondok, ezzel megszüntetem a Mt. Vezető állású munkavállalókra 

vonatkozó összeférhetetlenséget. 

 

 

 

 

Eger, 2020. augusztus 25. 

 

 

 

 

 

 

………….………………………… 

Kelemen Csaba 
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NYILATKOZAT A PÁLYÁZATI ANYAGBAN FOGLALT SZEMÉ-

LYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 
 

 

 

Alulírott Kelemen Csaba (anyja neve: Fazekas Sarolta, született: Szolnok 1955. szeptember 

10.), mint pályázó 

 

 

H o z z á j á r u l o k , 

 

 

hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghirdetett, a 

Gárdonyi Géza Színház vezetői munkakörének betöltésére benyújtott pályázatomban fog-

lalt személyes adatok, a pályázati eljárással összefüggésben történő szükséges kezeléséhez. 

 

 

 

 

Eger, 2020. augusztus 25. 

 

 

 

 

 

………….………………………… 

Kelemen Csaba 
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NYILATKOZAT A VAGYONNYILATKOZAT – TÉTELI KÖTELE-

ZETTSÉGRŐL  
 

 

 

Alulírott Kelemen Csaba (anyja neve: Fazekas Sarolta, született: Szolnok 1955. szeptember 

10.), mint pályázó 

 

k i j e l e n t e m , 

 

hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghirdetett, a 

Gárdonyi Géza Színház vezetői munkakörének betöltése esetén, 

a szükséges vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettségemet teljesítem.  

 

 

 

 

Eger, 2020. augusztus 25. 

 

 

 

 

 

………….………………………… 

Kelemen Csaba 
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NYILATKOZAT VEZETŐI GYAKORLAT IGAZOLÁSÁRÓL 
 

 

Alulírott, Kelemen Csaba (anyja neve: Fazekas Sarolta, született Szolnok, 1955.09.10) mint 

pályázó  

 

                                               I g a z o l o m , 

 

 

hogy 1994. október 1-től a mai napig az Agria Játékok Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatói állását töltöm be. 

 

 

Eger, 2020. augusztus 25. 

 

 

 

                                                                                                Kelemen Csaba 
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NYILATKOZAT A FENNTARTÓI MAGÁLLAPODÁSBAN 

FOGLALTAK BETARTÁSÁRÓL 

 

 

Alulírott, Kelemen Csaba, (anyja neve: Fazekas Sarolta, szül: 1955-09-10, Szolnok) mint pá-

lyázó 

 

 

N y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy a Fenntartói Megállapodásban foglaltakat betartom. 

 

 

 

Eger, 2020. augusztus 25. 

 

 

 

 

                                                                                                      Kelemen Csaba 
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NYILATKOZAT  

 

 

Alulírott, Kelemen Csaba, (anyja neve: Fazekas Sarolta, szül: 1955-09-10, Szolnok) mint pá-

lyázó 

 

 

N y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy a 155/2017.(VI.15) kormányrendelet 7.§-(1) bekezdését ismerem, s annak tartalmát ma-

gamra nézve elfogadom. 

 

 

 

Eger, 2020. augusztus 25. 

 

 

 

 

                                                                                                      Kelemen Csaba 
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NYILATKOZAT  

 

 

Alulírott, Kelemen Csaba, (anyja neve: Fazekas Sarolta, szül: 1955-09-10, Szolnok) mint pá-

lyázó 

 

 

N y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik. 

 

 

 

Eger, 2020. augusztus 25. 

 

 

 

 

                                                                                                      Kelemen Csaba 
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NYILATKOZAT  

 

 

Alulírott, Kelemen Csaba, (anyja neve: Fazekas Sarolta, szül: 1955-09-10, Szolnok) mint pá-

lyázó 

 

 

N y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy a Fenntartó által meghatározott tartalmi követelményeket megismertem, s azokat ma-

gamra vonatkozóan, teljes mértékben elfogadom. 

 

 

 

Eger, 2020. augusztus 25. 

 

 

 

 

                                                                                                      Kelemen Csaba 
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NYILATKOZAT  

 

 

Alulírott, Kelemen Csaba, (anyja neve: Fazekas Sarolta, szül: 1955-09-10, Szolnok) mint pá-

lyázó 

 

 

N y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy az általam benyújtott dokumentumok hitelesek. 

 

 

 

Eger, 2020. augusztus 25. 

 

 

 

 

                                                                                                      Kelemen Csaba 
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