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 NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2020.  

"Az ember ősi vágya nem az, hogy közönség legyen egy 
eseményen, hanem az hogy egy közösség

NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Az ember ősi vágya nem az, hogy közönség legyen egy 
eseményen, hanem az hogy egy közösség része legyen." 

 



 

FELHÍVÁS 
Felhívás: Mese a kemencéknél avagy „NEM CSAK A 
TŰZ MELEGÍT”  címmel a Vasvári Játékszín a Nagy 
Gáspár Művelődési Központ és a Bejcgyertyánosi Teleház 
mesélésre szolit.  Az utóbbi években megszaporodtak a 
kisfalvakban a közösségi kemencék, amelyek a 
legkülönfélébb közösségi eseményeknek adnak helyet. A 
téli, adventi időszak az elcsendesedést hozza magával. 
Várjuk a helyszínek és mesemondók jelentkezését és a két 
felet összekoordináljuk. 
Jelentkezési feltétel a helyszínről: Használható kemence, 
száraz tűzifa, lóca, fapad. Helyi szervező pontos 
elérhetősége.  
Mesemondó: A meséhez illeszkedő legalább jelzésszintű 
megjelenés, az időtartam maximum 9 perc, valamint egy 
alkalommal ötször vállalkozik az elmondásra a tűznél. 
Jelentkezéseiket küldjék meg: info@ngkk.hu 2020. 11. 20-
ig. 

 
 Ajánljuk a képzéseket és tanfolyamokat (bármilyen 
formában) tartó szervezetek felé az alábbi 
jogszabályváltozás megismerését: 2020. szeptember 1-
jétől megváltozik a 2020. január 1-jén módosult 2013. évi 
LXXVII. felnőttképzési törvény. Minden, ami „szervezett 
célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-
fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és 
képzés”, már bejelentés köteles. 

 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
Kedd 

1700 - 2000 Vasvári Játékszín Egyesület 
1800 - 2000 Borászok – november 10. 
   (Minden hónap második keddjén)  

Szerda 
1800 - 2000 „Üss a hasadra!” Színpad 
 
A Vasvári Darts Club intézményünkben lévő próbatermében 
folyamatosan van lehetőség gyakorlásra a klubbal folytatott 
előzetes egyeztetés alapján. 
 

HÓNAP KÉPE – Czanik Ferenc 
 2020 augusztusában a Hegyháti Napok keretében 
immáron 7. alkalommal Képzőművészeti Alkotótábor 

zajlott, és az itt készített 
alkotásokból minden 
hónapban megjelentetünk 
egyet a Vasvár Járóban. 
CZANIK FERENC 
(Kapuvár)  az akvarell 
mestere, de akrillal is elénk 
tárja képein, amit Vasvár 

utcáin, lakói életében megfigyelt. E 
panorámakép összefoglalt „rálátás, kivetítés” a hely 
szépségére. 



 

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
 

14-én 16 órakor 
Köszönjük Magyarország program keretein 
belül:  
Nő/Véreink címmel zenés utazás a 
történelemben a honfoglalástól napjainkig, 
híres nők szemszögéből. A magyar musical és 
rockopera dalaiból (István a király, Elizabet, 
Valahol Európában, Zrínyi, stb.) valamint írók 
költők írásaiból összeállított a nők 
történelemformáló szerepét mutatja be. 
Előadók:  
Baranyai Annamária és Foki Veronika 
 

17-én 18 óra 
Darvasi László: Karády zárkája -zenés monodráma
Gyulai Színház előadása 
Szereplők:  
Karády Katalin − Bartha Boróka; Zongorista − Horváth Zoltán
Díszlet, jelmez: Márton Erika; Rendezte: Béres László 
 A 110 évvel ezelőtt született, 30 évvel ezelőtt meghalt Karády Katalint, a 
titokzatos, az ünnepelt, a rajongott, az áhított dívát ezúttal a Gestapo 525
számú cellájában látjuk és halljuk (még énekelni is!). Pedig ez egy „o
produkció, / sztárprodukció, / világpremier, / egyedi és megismételhetetlen 
produkció, / melyet senki sem láthat a két szemével”. Miközben mennyire 
szeretnénk tudni „hogyan kell titokzatosnak lenni, / hogyan kell izgatónak lenni, 
/ rejtélyesnek, bestiának, jégkirálynőnek, szivárványnak… / huhh…!” Hogyan 
lesz a szenvedéstörténetből megváltástörténet. 

 

Rendezvényeinken a BIZTONSÁGot tartjuk a legfontosabbnak, ezért maximum 60 fő vehet rajtuk részt az aktuális járványügyi 
szabályok betartása mellett. Kötelező lesz a SZÁJMASZK használata, az előírt TÁVOLSÁG BETARTÁSa, valamint 
TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉSt is végzünk nézőinken. 
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címmel zenés utazás a 
történelemben a honfoglalástól napjainkig, 
híres nők szemszögéből. A magyar musical és 
rockopera dalaiból (István a király, Elizabet, 
Valahol Európában, Zrínyi, stb.) valamint írók 
költők írásaiból összeállított a nők 

zenés monodráma-  

Horváth Zoltán 
 

A 110 évvel ezelőtt született, 30 évvel ezelőtt meghalt Karády Katalint, a 
titokzatos, az ünnepelt, a rajongott, az áhított dívát ezúttal a Gestapo 525-ös 
számú cellájában látjuk és halljuk (még énekelni is!). Pedig ez egy „olyan 
produkció, / sztárprodukció, / világpremier, / egyedi és megismételhetetlen 
produkció, / melyet senki sem láthat a két szemével”. Miközben mennyire 
szeretnénk tudni „hogyan kell titokzatosnak lenni, / hogyan kell izgatónak lenni, 

ának, jégkirálynőnek, szivárványnak… / huhh…!” Hogyan 

 

KÖZÖSSÉGI 
 

22-én 10 órától 
Vasváron kerül megrendezésre a 
Aranypáva Népzenei Térségi és 
Országos szintű Minősítő, amelyre sok 
szeretettel várunk minden népzene 
kedvelőt, népdalkört, szólistákat, 
csoportokat hangszeres és énekes 
kategóriában egyaránt 
Regisztráció: 9 óra 
Jelentkezni lehet a nepzene@kota.hu vagy a
www.kota.hu/nepzene/minosito
 
28-án 16 órakor 
Déryné Társulat: János vitéz 
 A Déryné Program előadása rendhagyó 

formában, egy óra leforgása alatt mutatja be a 

nézők számára Petőfi Sándor klasszikusát. Az 

előadás nem csupán az iskoláskorúak, hanem az 

egész család számára maradandó élményt nyújt, 

lendületes, fiatalos játékmódjával. 

 

tartjuk a legfontosabbnak, ezért maximum 60 fő vehet rajtuk részt az aktuális járványügyi 
szabályok betartása mellett. Kötelező lesz a SZÁJMASZK használata, az előírt TÁVOLSÁG BETARTÁSa, valamint 
TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉSt is végzünk nézőinken.  
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A Déryné Program előadása rendhagyó 

formában, egy óra leforgása alatt mutatja be a 

nézők számára Petőfi Sándor klasszikusát. Az 

előadás nem csupán az iskoláskorúak, hanem az 

egész család számára maradandó élményt nyújt, 

 

tartjuk a legfontosabbnak, ezért maximum 60 fő vehet rajtuk részt az aktuális járványügyi 
szabályok betartása mellett. Kötelező lesz a SZÁJMASZK használata, az előírt TÁVOLSÁG BETARTÁSa, valamint 



 

HÍREK 
 A Topidó Autós Iskola tanfolyamot tart az 
intézményünkben. Erre folyamatosan lehet jelentkezni a 
+3620/9191167-es telefonszámon. 
 

 Aprók tánca indul óvodások részére 2-4 év között. 
Jelentkezés nyitvatartási időben. A jelentkezéseket követően 
hívjuk össze a szülőket és közösen keresünk optimális 
időpontot. Minimális létszám: 8 fő 
 

 Október végétől minden hétköznap délelőttönként 
képzés zajlik az intézményben „Kiskerti 
növénytermesztés” témában. 
 

A november 7-re tervezett Hegyháti Toborzó 2021 első 
félévében kerül megtartásra és a szintén erre a napra 
tervezett „A Költő hazatér” Vers – és Prózamondó 
Találkozó elmarad. 
 

November 11-én VÉRADÁS lesz az intézményben 14 és 
17 óra között. 
 

 A Jogpontok iroda jogsegély szolgáltatása 
intézményünkben elérhető minden hónap 2. hétfőjén 8 és 
10 óra között, 3. hétfőjén 8 és 11 óra között. 

 

SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL 2020 
DÍJAZOTTAK:  

KATEGÓRIA NYERTES 

NŐI FŐSZEREPLŐ Szemesi Csenge – Rábl Színpad -Baja 

NŐI SZEREPLŐ Horvátné Bence Irén – Színjátszók Egervári 

Grémiuma 

FÉRFI SZEREPLŐ Vaszkó Viktor – Féling Színház -Békéscsaba 

KÜLÖN DÍJ 1. Csukárdi Sándor – a mese színpadra alkalmazásáért 

KÜLÖN DÍJ 2. Féling Színház – Gondolatébresztő és társadalmi 

érzékenységet sugárzó előadásért 

KÜLÖN DÍJ 3. S.A.P.K.A. – Kortárs költészet igényes színpadi 

megszólaltatásáért 

VÁNDORDÍJ Rábl Színpad és Zenei Közösség - Baja 

FESZTIVÁL DÍJ Rábl Színpad és Zenei Közösség - Baja 

 

MINŐSÍTÉSEK: 
CSOPORT NEVE: DARAB CÍME: MINŐSÍTÉS: 

Rábl Színpad és 
Zenei Közösség- Baja 

Rém hangosan és irtó 

közel 
ARANY 

Féling Színház-  
Békéscsaba 

Tiszta kézzel? EZÜST 

S.A.P.K.A.- Kőszeg Antibeavatás EZÜST 

Színjátszók Egervári 
Grémiuma (SZEG) 

Tűvé-tevők BRONZ 

Szó és Kép Színpad-  
Pápa 

Három kívánság BRONZ 

Bütyök Színjátszoda 
Tatabánya 

A kék madár MINŐSÍTETT 

 


