
 

Szolgáltatások:
Internetezési lehetőség

eTanácsadó szolgáltatás

eKözszolgáltatás 

Fekete - fehér, színes fénymásolás 

Fekete - fehér, színes nyomtatás    

Laminálás (A/3-as méretben is)

Nagyobb munkáknál előzetes egyeztetés 
szükséges!

 

Elérhetőségek: 
cím:   tel/fax: 
9800 Vasvár, Bartók B. u. 4. +3694/573-070 
 

e-mail:    honlap:  
info@ngkk.hu   www.ngkk.hu 
 

Munkatársak: 
Gergye Rezső  

regergye@ngkk.hu 
 

G. Szakály Georgina 

gergyeneszakaly@ngkk.hu 
 

Frigyné Orbán Ildikó  

ildiko.orban@ngkk.hu 
 

Halmosi Tamás  

tamas.halmosi@ngkk.hu 
 

 

/A változtatás lehetőségét fenntartjuk és az 
intézményben valamint a honlapunkon 

közzétesszük/ 

Nyitva tartás: 
 

Hétfő 09-12 - 
Kedd 09-12 13-19 
Szerda - 13-20 
Csütörtök 08-12 13-17 
Péntek 10-12 13-20 
Szombat - 16-20 
Vasárnap - - 

 

Az intézmény előzetes egyeztetés után bármely 
időpontban igénybe vehető! 

Pénztári nyitva tartás: 
kedd 13-14,  csütörtök 11-12 és 16-17  

 

Impresszum: 

szerkesztette: 
Halmosi Tamás 

kiadja:  
 Nagy Gáspár Kulturális Központ, Vasvár    

felelős kiadó: 
Gergye Rezső, igazgató 

 

Szórakozási lehetőségek:
 

Kondi

Biliárd  

 

Szolgáltatások: 
Internetezési lehetőség 

eTanácsadó szolgáltatás 

fehér, színes fénymásolás 

fehér, színes nyomtatás     

Scannelés 

as méretben is) 

Nagyobb munkáknál előzetes egyeztetés 
szükséges! 

Szórakozási lehetőségek: 

Kondi 

 
  Darts 

 

2016. augusztusában a Hegyháti Napok 
keretében immáron 3. alkalommal
Képzőművészeti Alkotótábor zajlott, az itt  
készített alkotásokból minden hónapban 
megjelentetünk egyet a műsorfüzetünkben.

Január hónap képe: 

Lukácsné Murányi Teréz  
festménye 

 

Az alkotótábor képei megtalálhatók a 
www.vasvaralkototabor.iwk.hu honlapon.
 

     Kiállítás 
 

Január közepéig látogatható  

„Vasvár 30 éve” 
című fotókiállítás. 

Vasvár, az egykori megyeszékhely és királyi város 30 

éve, 1986-ban nyerte vissza városi rangját.  

 

 

2016. augusztusában a Hegyháti Napok 
3. alkalommal 

zajlott, az itt  
készített alkotásokból minden hónapban 
megjelentetünk egyet a műsorfüzetünkben. 

 

Az alkotótábor képei megtalálhatók a 
honlapon. 

 
Vasvár, az egykori megyeszékhely és királyi város 30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
Hírek 

 

 2016. december 15-én a Nemzeti 
Színházban harminc város művelődési 
intézménye találkozott annak érdekében, 
hogy összehangolják szervezésüket a 
minőségi színházi produkciók elérésére. 
Folytatása következik január 25-én.A 
Nagy Gáspár Kulturális Központ is aktív 
résztvevője a közös munkának. 
 
Színjátszó Fesztivál felhívás hamarosan 
megjelenik az intézmény facebook 
oldalán és a médiákban. Ideje. 2017. 
június 22-25. A tavalyihoz kedvezőbb 
támogatásoknak és pályázatoknak 
köszönhetően több külföldi csoport is 
vendégünk lesz. A fesztiválra jelentkezők 
közül a szervezők választják ki az 
előadásokat. 
 
Emlékezés az 1956-os forradalomról és a 
vers írójáról január 4-én Nagytilajon. 
/Tíz éve hunyt el Nagy Gáspár/ 
részletes program: 
16,00 Gyászmise a költőért 
17,00 A költő sírjánál néma főhajtás. 
18,00 Tiszta lángok c. előadás a 
Vasvári Játékszín versszínháza 
Közös versmondás a közönséggel 
Könyvajánló 
Beszélgetés nagytilaji idősekkel az 
„ötvenes évekről”. 

Pályázati eredmények: 
 Az intézmény pályázati aktivitása a 
hasonló nagyságrendű szervezetek körében 
országosan kimagasló. Minden dolgozó 
részt vesz a pályázatokkal kapcsolatos 
munkákban. 
Az intézmény alábbi pályázatai nyertek 
támogatást a Nemzeti Kulturális Alapnál: 
Népzenei Tábor, Muzsikás koncert, Kámi 
Fesztivál, Színjátszó Fesztivál, Táncház, 
Költő Hazatér, Zenét a templomokba, Vasi 
Őrtüzek irodalmi konferencia. 

 

 

A   Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány által kiírt pályázat 
támogatottjaként, a Nagy Gáspár 
Kulturális Központ, 2016. és 2017. 
években több,  az 1956-os forradalmat 
és szabadságharcot valamint a 
kapcsolódó történelmi eseményeket 
felidéző, a hősöknek és az 
áldozatoknak emléket állító kulturális 
 programot, rendezvényt, és művészeti 
tevékenységet szervez. 
 

 

Színházbérlet 
 

2017. január 28. 19 óra 
Soltis Lajos Színház 

Legyen a férjem! 
- komédia– 
Két hölgy, hogy sikeresebben 
ismerkedhessenek, férjes asszonynak adja ki 
magát. A trükk bejön: egy gazdag amerikai 
magyar úr beleszeret egyikőjükbe és feleségül 
kéri őt. Hősnőnknek be kell vonnia az 
ügyvédet is a játékba, akit férjének füllentett. 
Az ügyvéd nehezen ugyan, de kötélnek áll; ám 
semmi sem olyan egyszerű, mint gondolták, 
hiszen a lány nagyon csinos! Vajon mi lesz 
ebből? 

Belépők Felnőtt Nyugdíjas 
 Legyen a férjem 2.500 Ft 2.000 Ft 

 

Gyermekszínház 
2017. január 12. 

Mesebolt Bábszínház - Szombathely  
Balla Zsófia: 

Triangulum avagy száz ördög 
közt három szentek 
Ez a verses bábmese a lovagkorba, a nagy 
sárkányverő ütközetek korába, és a csodák 
idejébe repíti el a nézőket, amikor a hit 
valóban hegyeket mozgatott meg. 
 

2017. február 16. 
Pupilla Bábszínház - Lendva 

Sosevolt cirkusz 
 

Kezdési időpontok Óvodás: 10
00

 és Iskolás: 14
30

.  
 

Az előadásokra szóló belépő ára egységesen 990 Ft. 
 

 

Rendezvények 
 

6-án 18 órától Népzenei Est a 20 
éves Kármentő Népzenei 
Együttessel és meghívott 
vendégeikkel. 

 
 
8-án 17 órától Wass Albert 
Felolvasó Est. Várjuk a felolvasásra 

jelentkezőket! 

 
12-én 17 órától Megemlékezés a 
Doni áldozatokra 
 
29-én MozgoMozi 

 
Előzetes: 

február 10-11. Vasi Őrtüzek –  
Irodalmi Konferencia 

február 18. Improvizatív Fesztivál 
regionális találkozó  

március 4. Nőnapi Operett Gála 

március 11-12.   Dupla koncert az 
Ismerős Arcokkal 

április 8. Bárány Fesztivál 

április 29. „A költő hazatér” – 
Versmondó Találkozó  
(a rendezvény felhívása hamarosan 
olvasható lesz honlapunkon) 

 


