
 

KÖSZÖNTŐ 
 
Tisztelt Közönség! Tisztelt Jádzók! 
 Vasváron, Csehimindszenten és Gersekaráton 
1987-ben volt az első Nemzetközi Színjátszó 
Fesztivál. Itt volt többek között a Vajdasági Tanya 
Színház is. A sorozat 1994-ig tartott. Szünet után 
2002-ben újraindult, és változásokkal övezve, de 
minden évben megtörtént. Így ezek alapján, aki 
akarja, ki tudja számolni, hogy ez hányadik. A 
járvány-világ óta ez most a második lesz. 
 Szűkebb időben kerül sorra, de továbbra is 
mennek az előadások vidékre, és lesz kínálat 
könnyedébb és komolyabb műfajból is. 
Bérbaltavár új helyszínként kapcsolódik be a Nagy 
Gáspár Emlékházzal. 
 Sajátossága a Fesztiválnak, hogy több műfaj is 
megjelenik. Lesznek koncertek (Muzsikás, 
Cimbaliband), és a fesztivál előtti napon közös 
szurkolásra is hívjuk a közönséget a 
rendezvénytérre. Látható lesz kiállítás, és 
vendégünk lesz egy költő-énekes is. A kolostort 
ismét körbeöleljük. 
 Az előadások jó részét a sátorba, szabadtérre 
szerveztük, hogy ne legyen akadály a védettségi 
igazolvány hiánya sem. 
 A belépés díja jelképes: 200 Ft, annyi, mint a 
Déryné programban lévő előadások. A program és 
a köszöntő is az utolsó pillanatig változott és újabb 
elemként bekerültek a zsűri tagjainak kérésünkre 
küldött gondolatai is. 
Válogasson a kínálatból és jöjjön. – Házigazdák 
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A ZSŰRI GONDOLATAI 
 
Én már azon is elképedtem, hogy 2020. októberére 
a HÁZ stábjának még sikerült összehozni egy 
kitűnő fesztivált és most Vasváron kiadták a 
jelszót: a Változás is változik. Ugye jól látom, hogy 
néhány előadás tavaly is szerepelt a programban? 
Annyi baj legyen, megnézzük újra, biztos jobb lett, 
hiszen a színjátszók játék-éhsége azóta bizonyára 
csak erősödött, csak úgy, mint az én éhségem arra, 
hogy végre élő színházat láthassak. – Regős János 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lenni: az itt a válasz… - Szűcs Kati 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Változhat a program, a helyszín, az időpont, lehet 
körülöttünk egyre bizonytalanabb a világ. A vasvári 
fesztiválon játszó és néző egyaránt otthon tud 
lenni. Ez biztos. - Turbuly Lilla 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Nagy Gáspár Művelődési Központ óriási 
erőfeszítéseket tett és tesz a pandémia okozta 
„szükségállapot” könnyebb, szebb és főként 
tartalmasabb átvészelésére.  
A júniusi program legfontosabb eleme valóban a 
színházi fesztivál. (Nem mellesleg: gondolnak a 
focirajongókra, az együtt szurkolás lehetőségére és 
a zenekedvelőkre is!) 
Vasváriaknak és a környékbélieknek, a kultúrát 
szomjazóknak üzenem a Művelődési Központ 
törekvéseit, szándékát: Legyetek nyitottak, 
tárjátok ki szellemeteket, lelketeket és épüljetek, 
hogy mint emberek egyre többek, jobbak, szebbek 
legyetek! 
Találkozzunk, nézzünk egymás szemébe és 
örüljünk, hogy látjuk egymást! - Fülöp Géza 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Az élet még az aszfalton is áttör" - Pápai László 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Szevasztok újra, végre!" – Herczeg Tamás 

 

KÖSZÖNJÜK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „A finom érzékenységű és minden ágában – a 
tragédiától a bohózatig – jól irányított színház 
néhány év alatt képes megváltoztatni egy nép 
fogékonyságát. Ám a lezüllesztett színház, ahol 
Pegazus szárnyait patái helyettesítik, egy egész 
nemzetet tud közönségessé tenni és elaltatni.” 
– F. G. Lorca /A kultúrára vonatkoztatva vallja 
ezt az intézmény./ 

 

VASVÁRI BÉKENAP 
2021. augusztus 14. 

 
 
 
 
 
 

A VASVÁRI KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBORBAN 
KÉSZÜLT „VASVÁRI BÉKE” CÍMŰ KÉP 2019-BŐL 

 

A nap keretén belül este bemutatásra kerül a 

Békeházban Csengey Dénes: A Tejút Lovasa c. 

játéka (részletek a bérbaltavári napnál) a 

Vasvári Játékszíntől, amely Zrínyin keresztül 

közvetetten kapcsolódik az 1664. évi Vasvári 

Békéhez. 

Közreműködik: Tolcsvay Béla. 

A Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon 

2016-2019. között alkalmi csoport dolgozott a 

„Vasvári Béke Workshopban”, amit be is 

mutattak. Így van kapcsolódás a Fesztivál és a 

Vasvári Béke között. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A nemzetközi jellegét úgy őrzi 2021-ben a 

fesztivál, hogy a lendvai /Szlovénia/ LeSzSz 

Társulatának egyik darabja – amivel Vasvárra 

készültek – látható lesz felvételről, valamint 

orosz, ukrán, georgiai, indiai színtársulatoknak 

az előadásaikról beküldött videóinak részletei. 



 

JÚNIUS 23. SZERDA 
 

21.00 MAGYARORSZÁG- NÉMETORSZÁG  
Labdarúgó Európa Bajnokság csoportmérkőzés  
vetítése 10 m2-es ledfalon 
Helyszín: NGMK melletti rendezvénytér 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÚNIUS 24. CSÜTÖRTÖK 
 

20.00 MUZSIKÁS EGYÜTTES és  

barátai koncert, majd  

Táncház a Kákics Együttessel 
Helyszín: NGMK parkoló - rendezvénysátor 
 

 

17.00
HORVÁTH ALEXANDRA 
KONCERT
Helyszín: r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.00
dráma egy felvonásban 
Színház
Rendező: Kurucz Róbert
Helyszín: s
 Sorsunk saját kezünkben v
Élhetjük az életet jól, vagy
rosszul. V
majd később
vagy
én nagy tettemet”.

 

21.00
Prospero Színkör 
Rendező: Micskó Zoltán
Helyszín: r
 Két, első pillantásra munkás 
külsejű férfi vár 
alagsori szobában. Hogy mi a 
dolguk, az egy idő után elég 
egyértelmű
mégiscsak egymás szemébe kell 
nézni…

 

JÚNIUS 25. PÉNTEK 
17.00 CIMBALIBAND és  
HORVÁTH ALEXANDRA  
KONCERT 
Helyszín: rendezvénysátor 

19.00 Jean-Paul Sartre: ZÁRT TÁRGYALÁS (85’) 

dráma egy felvonásban - Theatrum ad Flexum 
Színház- Mosonmagyaróvár 
Rendező: Kurucz Róbert 
Helyszín: színházterem 
Sorsunk saját kezünkben van. 

Élhetjük az életet jól, vagy 
rosszul. Várhatunk arra, hogy 
majd később eldöntsük, miként éljünk. Hisz semmi más nem 
vagy, csak az életed, de ha nincs időd, hogy végrehajtsad “az 
én nagy tettemet”. 

21.00 Harold Pinter: AZ ÉTELLIFT (50’) 

Prospero Színkör - Székesfehérvár 
Rendező: Micskó Zoltán 
Helyszín: rendezvénysátor 
Két, első pillantásra munkás 

külsejű férfi vár utasításra egy 
alagsori szobában. Hogy mi a 
dolguk, az egy idő után elég 
egyértelmű, és előbb vagy utóbb 
mégiscsak egymás szemébe kell 
nézni… 

JÚNIUS 26. SZOMBAT
 

10.00 Csáth Géza:

dráma –
Rendező: Füsti Molnár Sándor
Helyszín: s
 Érzékeny húrokat 
pengetnek az előadásban, 
amit az élettapasztalataik 
beépítésével jelenítenek meg 
a játszók.

 

11.00 Móricz Zsigmond: 

SZÉP ÉS JÓ 
Bütyök Színjátszoda, és a Monori 
Helyszín:
 A korosztálynak alkalmas 
darabot dolgoznak fel és 
érnek el vele a nézőkhöz, 
kicsikhez és nagyobbakhoz, 
de a felnőttek számára is hasznos tanulságokkal fűszerezve.

 

14.00 CSAK A SZÍVEM ÉRZI 

Felhőjárók 
Helyszín: s
 A Felhőjárók 
Mozdulatszínház arra biztat 
mindannyiunkat, hogy a 
szívünkön keresztül lássuk 
egymást és a világot.

 

15.30 Kaló Flórián: 

S.K. Társulat 
Rendező: A 
Helyszín: 
rendezvénysátor
 E kamaradarab
hangulatával, 
helyzetkomikumával
kikapcsolódást kínál minden korosztálynak.

 

JÚNIUS 26. SZOMBAT… 
Csáth Géza: FEKETE CSÖND (30’) 

– AHA Színpad – Göd 
Rendező: Füsti Molnár Sándor 
Helyszín: színházterem 
Érzékeny húrokat 

pengetnek az előadásban, 
amit az élettapasztalataik 
beépítésével jelenítenek meg 
a játszók. 

Móricz Zsigmond: A VILÁG VÉGÉN MÁR 

SZÉP ÉS JÓ (30’) Rendező: Füsti Molnár Sándor 
Bütyök Színjátszoda, és a Monori Lilik – Tatabánya 
Helyszín: színházterem 
A korosztálynak alkalmas 

darabot dolgoznak fel és 
érnek el vele a nézőkhöz, 
kicsikhez és nagyobbakhoz, 
de a felnőttek számára is hasznos tanulságokkal fűszerezve. 

CSAK A SZÍVEM ÉRZI (30’) 

Felhőjárók Mozdulatszínház - Százhalombatta 
Helyszín: színházterem 
A Felhőjárók 

Mozdulatszínház arra biztat 
mindannyiunkat, hogy a 
szívünkön keresztül lássuk 
egymást és a világot. 

Kaló Flórián: NÉGYEN ÉJFÉLKOR (65’) 

S.K. Társulat – Pápa 
Rendező: A társulat 
Helyszín: 
endezvénysátor 

kamaradarab enyhe retro 
hangulatával, 
helyzetkomikumával, szikrázó játéklehetőségével vidám 
kikapcsolódást kínál minden korosztálynak. 



 

…JÚNIUS 26. SZOMBAT 
 
17.00 Machiavelli-Háy: MANDRAGÓRA (70’) 

komédia - Féling Színház – Békéscsaba 
Rendező: Pásztor Mátyás 
Helyszín: rendezvénysátor 
 Egy darab, amelyben új 
értelmet nyer a mondás: egy 
mindenkiért, mindenki egyért. 
Calimacco, az ügyeletes 
„hősszerelmes”, a gyönyörű, ám 
férjezett Lukrécia szerelméért 
küzd… 

 

19.00 Janne Teller: SEMMI (85’) 

kamaradráma – Rábl Színpad és Zenei Közösség – 
Baja 
Rendező: Dely Géza  
Helyszín: színházterem 
 További gondolkodásra ösztönöz. 
Bárki nézheti, mindenkinek szól – 
mint a legjobb gyermek- és 
ifjúsági művek általában. 
Provokatív és állásfoglalásra 
késztető példázat… 

 

21.00 Steinweder József: A BEFOGADOTT (50’) 

/angol nyelvű előadás/ 
Fordította: Petényi - Skorka Balázs 
vígjáték – Féling Színház – Békéscsaba 
Rendező: Steinweder József 
Helyszín: színházterem 
 Mi történik akkor, ha egy szép napon megjelenik a 
lakásodban egy ismeretlen nő, aki kijelenti: fél évig itt fog 
élni, ha tetszik, ha nem? 
 

 

10.00
FÉSZKÉRE 
Körmend Kastélyszínház Társulat
Rendező: A társulat
Helyszín: s
 Történetünk egy 
elmegyógyintézetben 
játszódik, ahová 
McMurphy, a kisstílű 
bűnöző a börtön helyett 
záratja magát. 
műintézmény lakói 
kerültek ide 

 

11.30
koncert és könyvbemutató
Helyszín: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00

JÚNIUS 27. VASÁRNAP 
10.00 Dale Wasserman: SZÁLL A KAKUKK 

FÉSZKÉRE (85’)  
Körmend Kastélyszínház Társulat  
Rendező: A társulat 
Helyszín: színházterem 
Történetünk egy 

elmegyógyintézetben 
játszódik, ahová 
McMurphy, a kisstílű 
bűnöző a börtön helyett 
záratja magát. A 
műintézmény lakói - akik ellentétben vele, nem tettetésből 
kerültek ide - semmivel sem bolondabbak nála… 

11.30 TÖRÖK - ZSELENSZKY TAMÁS  
koncert és könyvbemutató 
Helyszín: NGMK, aula 

12.30 Kolostorölelés 

13.00 Zárás 

VIDÉKI EL

17.30 Janne Teller: 
kamaradráma
Baja 
Rendező: Dely Géza
Helyszín: Alsóújlak
 
19.00 Machiavelli
komédia 
Rendező: Pásztor Mátyás
Helyszín: Oszkó
 
21.00 Csengey Dénes: 
Vasvári Játék
Rendező: Gergye Rezső
Helyszín: Bérbaltavár,
 „A szív jobb és bal kamr

hogy dobogjon” 

Napjainkban sem tudunk előbbre jutni, ha 

nem együtt akarunk tenni kisebb és 

nagyobb közösségben.

17.00 CSAK A SZÍVEM ÉRZI 
Felhőjárók Mozdulatszínház 
Helyszín: Csehimindszent
 

19.00 Harold Pinter: 
Prospero Színkör 
Rendező: Micskó Zoltán
Helyszín: 
 

 

VIDÉKI ELŐADÁSOK 
 

Június 25. Péntek 
 

Janne Teller: SEMMI (85’) 
kamaradráma – Rábl Színpad és Zenei Közösség – 

Rendező: Dely Géza 
Helyszín: Alsóújlak 

Machiavelli-Háy: MANDRAGÓRA (70’) 
komédia - Féling Színház – Békéscsaba 
Rendező: Pásztor Mátyás 
Helyszín: Oszkó 

Csengey Dénes: A TEJÚT LOVASA (70’) 
Vasvári Játékszín – Vasvár 
Rendező: Gergye Rezső 
Helyszín: Bérbaltavár, Emlékház 
„A szív jobb és bal kamrája együtt kell, 

hogy dobogjon” hangzik el a darabban.  

Napjainkban sem tudunk előbbre jutni, ha 

nem együtt akarunk tenni kisebb és 

nagyobb közösségben. 

 
Június 26. Szombat 

 

CSAK A SZÍVEM ÉRZI (30’) 
Felhőjárók Mozdulatszínház - Százhalombatta 
Helyszín: Csehimindszent 

Harold Pinter: AZ ÉTELLIFT (50’) 
Prospero Színkör - Székesfehérvár 
Rendező: Micskó Zoltán 
Helyszín: Andrásfa 


