
„Alulírott Blaskó Balázs, mint az egri Gárdonyi Géza Színház 2011. február 1. óta 
kinevezett egyszemélyi felelős igazgatója, a gondjaimra bízott intézmény végső 
óráiban fordulok Önhöz.” Blaskó Balázs levele a nemzetierőforrás-miniszterhez. 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 

Alulírott Blaskó Balázs, mint az egri Gárdonyi Géza Színház 2011. február 1. óta 
kinevezett egyszemélyi felelős igazgatója, a gondjaimra bízott intézmény végső 
óráiban fordulok Önhöz. 

Heves megye egyetlen, idén az önálló társulat újraalakulásának 25. éves 
jubileumát ünneplő – 11 éve, a polgári kormány idején mintegy 1,5 milliárd Ft-ból 
felújított – gyönyörű színházát februárban hozzávetőlegesen 25 millió Ft 
számlatartozással vettem át. Ez az összeg mára megközelítette a 60 millió Ft-ot. 
Ez az a támogatási arány, amelyet a fenntartó Heves Megyei Önkormányzat 
tragikus likviditási problémái miatt színházunk nem használhatott fel a 2010-es 
gazdasági évben. A hiányt önhibánkon kívül, hólabdaként görgetjük magunk előtt, 
s mára lavinaként temeti Társulatunkat maga alá! 

Ebben a magatehetetlen helyzetünkben érte az Ön által nyilván pontosan ismert 
pervesztés Heves megye Önkormányzatát, amelynek következtében fenntartónk 
adósságkezelő biztos gondnoksága alá került. 

A vészforgatókönyv szerint elsősorban a kötelező feladatok ellátásának biztosítása 
élvez prioritást, így az önként vállalt kötelezettségek, mint a Gárdonyi Géza 
Színház működésének finanszírozása is, tizedrangú kérdéssé vált. 

Ezen körülmények között utasítás szerint nem vállalhatok olyan hosszú távú 
kötelezettségeket, mint a társulatépítő szerződtetési folyamat lezárása, amelyre a 
2011/2012-es színházi évad épül, ezzel összefüggésben nem tudok műsortervet 
hirdetni, és megkezdeni a bérletárusítást, amely saját bevételként megalapozhatná 
az őszi szezonkezdést. Tetszhalott állapotba kerültünk! 

Amennyiben esetleges saját bevételeink a megye hiányát csökkentik, de akár saját 
színházunk múltjának felhalmozódott adósságát kezelik, feléljük színházunk 
jövőjét. 

A magyar kultúra védelmében, Eger, s a megye színházkedvelő közönsége, 
gyermekek, fiatalok, felnőtt – és nyugdíjas nézőink, valamint az egri Gárdonyi 
Géza Színház 124 közalkalmazottja, mintegy 40 más munkaszerződésű dolgozója, 



és családtagjaik nevében, a színház létezésétől közvetve, vagy közvetlenül függő 
művészek, műszakiak, irodai dolgozók, és hozzátartozóik, közel 500 ember 
életlehetőségének megtartása érdekében fordulok Önhöz, a nemzeti erőforrásokat 
ápoló miniszterhez segítségért. 

Tisztelt Miniszter Úr! 

A 25 éve újra saját társulattal működő egri Gárdonyi Géza Színházat főként a 
költségvetésben garantált, de nem átadott, ezért nem felhasznált 60 millió forint 
fenntartói támogatás hiánya juttatta ebbe az ellehetetlenült állapotba. Tisztelettel 
kérem tehát Miniszter Urat, hogy a rendelkezésére álló keretből, vagy egyéb 
fellelhető forrásból, lehetőleg rapid sürgőséggel tegyen intézkedést az életmentő 
hiánypótlásra, mert ha nem tudom megalapozni a következő évad indítását – nem 
beszélve az Előadó-művészeti törvény által előírt mutatók alulteljesítésének 
negatív következményeiről – kihalt színházunk homlokzatára ősszel könnyen az 
„Élt 25 évet” felirat kerülhet. 

Amennyiben lehetőségem lesz „0”-ról indulni, megvan az a válságkezelő, 
takarékos működést biztosító intézkedési tervem, amellyel a Gárdonyi Géza 
Színház kiegyensúlyozott középtávú jövőjét hatékonyan tudom biztosítani. 

Tragikus helyzetünkről dokumentumokkal alátámasztva tájékoztattam Szőcs Géza 
államtitkár urat és Schmidt Ágota kabinetvezető asszonyt, akinek mindenre 
kiterjedő, részletes, tényfeltáró iratanyagot is mellékeltem. 

Válaszát és gyors, hatékony segítségét remélve tisztelettel: 

Eger, 2011. május 24. 

Blaskó Balázs színész-rendező az egri Gárdonyi Géza Színház igazgatója 
 

 


