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Vezetői összefoglaló 
 

A Szegedi Látványszínház Közhasznú Egyesület (továbbiakban Szegedi       
Látványszínház) nagy lelkesedéssel és ambíciókkal telve néz a következő év elé,           
mely alatt mind új előadások színpadra vitelében, mind a jelmez- és díszletparkunk            
korszerűsítésében, mind az előadás- és nézőszámaban, mind bevételek terén         
szeretnénk túlteljesíteni az előzőt. 

A következő évben mintegy 10 új előadást írunk meg (Dömsödi Ferenc által),            
és viszünk színpadra, továbbá 3 előadásunkat felújítjuk, és modernizáljuk. Ezek          
közül 6 produkció a színházi kultúrán kívül egészséges életmódra és          
környezettudatosságra nevelő gyerekmese formájában kerül előadásra, 4 produkció        
pedig a keresztény kultúrát és eszméit hivatott mélyíteni korosztályfüggetlenül, több          
típusú és mondanivalójú Bibliai történet feldolgozásával. 

A Szegedi Látványszínház közösségépítő programjaként 2 nagy sikerű        
nevelési, oktatási és kultúrális célú környezetvédelemmel és egészségre neveléssel         
kapcsolatos projektünket folytatunk a nagy érdeklődésnek köszönhetően. Itt        
pedagógusokat, szülőket, intézményvezetőket vonunk be az előadásokba,       
foglalkozásokba, hogy az általunk tapasztalt, és itt részükre átadott ismeretek által           
még hasznosabban és eredményesebben végezhessék hivatásukat nem titkolva        
azon szándékunkat, h akár társulatunkat, akár a “nagy” színházakat többször          
látogatják a jövőben tanítványaikkal és családtagjaikkal. 

 
 

2019.évre tervezett új bemutatók: 
 
Interaktív tanmesék: 
 

Flóra az erdők védelmezője 
Gubanc a virágmezők őre 
A két jóbarát 
Mikulásék karácsonya 
Pötyi kutya megmentése 
A Mikulás kabalája 

 
Keresztény kultúrára nevelés: 
 

A lelkek gyógyítója 
Karácsonyra várva 
A reformáció hajnalán 
A szegények mecénása 
 

Repertoáron lévő előadások: 
Farsangi átalakulás 
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Aprócska csoda 
Bűnbánó Magdolna 
Protestálok 
Nyuszi az emberek földjén 
Égből pottyant szerencsetojás 
Artúr az erdő hőse 
Anyai szív a golgotán 
Igazszív 
A tüskés hátú jóbarát 
Patak városának ékköve 
Az óriási meglepetés 
Repülő harcosok 
Dallamos emlékek 
A herceg három próbája 
Jezsuita 
A legszebb ajándék 
Alakváltók 
Az első advent 

 
Szakmai mutatók tervezése: 
 

 
 
Bemutatóink száma nem éri el az előző évét, melynek oka, hogy a költségek             
optimalizálása által nem volt lehetőségünk valamennyi felkérésnek eleget tenni, így          
előadásainkat repertoáron hagyjuk, így kevesebb bemutatónk van lehetőségünk        
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tartani, és nem is indokolt ennél több bemutató. Fenti adatok úgy gondolom fedik a              
valóságot. 

 
Bevételeinknél elsősorban a jegyértékesítésből származóra fókuszálunk.      

Működésünk óta a 2018-as év volt az első, hogy bármire is pályáztunk volna, így a               
tavalyi évben kapunk TAO támogatást, mely értéke 17.706.081 Ft volt, mely óriásit            
segített rajtunk, de egyúttal megmutatta a hirtelen jött előadásszám növekedés a           
határainkat is. 

Ekkora előadásszámnál tájoló színház lévén hatalmas logisztikát igényel az         
előadásnapok összeállítása, melyet saját fejlesztése CRM rendszerünk segít, de az          
emberi tényező így is többször akadályoz bennünket, de források híján nincs           
valamennyi indokolt esetben elegendő tartalék színész foglalkoztatására, és ez         
megoldásért kiált. 

Átlagosan naponta 3 csapatunk kel útra jelenleg saját autójával, így összesen           
15 előadást adunk elő naponta, ez hetente átlagosan 75 db. A saját autók díja bele               
van építve a színészek tiszteletdíjába, vagyis többet nem fizetünk az előadóknak, de            
ha az Szegedi Látványszínház rendelkezne 3db gadaságos fenntartási költségű         
autóval, akkor ezen költségek módosulnának, melyek éves szinten 4.000.000 Ft          
üzemanyag megtakarítást eredményezhetnek. 2019. szeptemberében az jelenlegi       
forrásból vásárolunk 3 db kishaszonjárművet, így a 2019.év kiadásaiban már ez           
látszódni fog, de ennek segítségével több tiszteletdíj maradhat az előadóknál, míg           
egyesületünk így is több forrást tud megtakarítani. 

Ezen kívül 2018.évben 2 telephelyről indultak színészeink, 2019. márciusától         
bővültünk egy Nagykanizsai és egy Szatmárnémetiben (Románia) lévő telephellyel         
is, ahol jelmezeket, kellékeket, díszleteket tárolunk, és innen is indulnak előadóink,           
melyekkel már le is szerződtünk, és a próbák is folynak. Így még több időt és               
üzemanyagkötséget nyerünk, nagy örömére mind a színészeknek, mind a gazdasági          
kimutatásoknak. 

Megállapodást kötöttünk a Szatmárnémetiben üzemelő Harag György       
Társulat - Szatmárnémeti Északi Színház művészeti vezetőjével, és előadásinkat         
méltónak találta arra, hogy engedélyezze társulati tagjaik vendégszereplését        
produkcióinkban a hozzájuk meghatározott távolságon belül lévő helyszíneinken. A         
megállapodás több rétű lesz, folyamatban vannak az egyeztetések. 

 
Ráfordítások 

Ráfordításaink legnagyobb része 52.500.000.-Ft személyes teljesítéshez      
kötött vállalkozási díjakra lett elköltve. Mind színészeinket, mind        
programszervezőinket, mind egyéb munkatársainkat vállalkozási szerződéssel      
foglalkoztatjuk. Ennek egyik oka, hogy több helyen dolgoznak, és tapasztalataink          
alapján nem is szeretnének elköteleződni sem “nagy színházba”, sem “hozzánk”.          
tettünk ez irányba lépéseket, de állításuk szerint szükségük van a különböző típusú            
előadások megélésére és előadására.  
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Foglalkoztatás 
 
Társulatunk az elmúlt évben kiegészült fiatal tagokkal, melyet a következő          

évben is folytatunk, de működésünk speciális igényei, és személyi kompetenciái          
(gondolok itt a pedagógia szemlélető előadásokra, a B kategóriás jogosítvány          
meglétére és vezetési hajlandóságra, a több száz km-es napi szintű utazásokra           
stb.), továbbá az egyéb munkahelyeken végbemenő bérnövekedés következtében        
egyre nehezebben találunk e nemes feladatra mefelelő színészeket és előadókat.          
Ettől eltekintve sikerült növelnünk társulatunk létszámát a megfelelő szintre, de a           
bérnövekedés következtében több ponton szükség volt, van a működésünk         
részleteinek átgondolására, így új telephelyek létreozására országszerte. 

 
 

Likviditás és kockázatok 
 

A TAO támogatási rendszer megszüntetése nagy kihívások elé állítja az          
előadóművészeti szervezeteket, bennünket bizonyára, de ismerkedünk az új        
lehetőségekkel, és bízunk munkánk anyagi elismérésében is. 

Felkeresünk potenciális támogatókat, akiket megnyerhetünk ügyünknek, és       
nagyon hangsúlyt fektetünk a marketing és PR tevékenységre, melyet már új           
weboldalunk elöljáróban mutat. 
 
Szentes, 2019.március 18. 
 

 
      ……………………………. 

  Dömsödi Ferenc 
elnök 
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