
 

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:
 

Biliárd 

Darts

 

Szolgáltatások: 
Internetezési lehetőség 

eTanácsadó szolgáltatás 

fehér, színes fénymásolás 

fehér, színes nyomtatás     

Scannelés 

as méretben is) 

Nagyobb munkáknál előzetes egyeztetés 
szükséges! 

Szórakozási lehetőségek: 

Biliárd  

 
Darts 

 

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

Február hónap képe: 

Benkóczy Péter 
festménye 

 

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

     Kiállítás 
 

2017. március 4-én 17 órakor  

nyílik kiállítás  

a vasvári amatőr női alkotók munkáiból

Varázslatos Vasvár  
címmel. 

Megnyitja: Merklin Timea – újságíró 

Zenei közreműködő: Kondics Tünde 

A kiállítás március 29-ig látogatható. 

 
 

 

2016. augusztusában a Hegyháti Napok 
keretében immáron 3. alkalommal 

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

Az alkotótábor képei megtalálhatók a 
honlapon. 

a vasvári amatőr női alkotók munkáiból 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
Rendezvények

 

Későbbi időpontra tolódik
a március 25

- Ferrum Színházi Társulás

Örkény István: 

című két részb

április 8. Bárány Fesztivál
ízelítő: Karcagi  És Túrkevei  birkaf
csapatok, konferencia, gyerek népi 
játékok, tojásfa, karate

fellépők: Osvald Marika, Kacor  Feri 
Zanotta Veronika: Az aranysz
 
A Nagy Gáspár Kulturális Központ 
szervezésében 2017. április 6
Muzsikás Együttes
részére. Az érdeklődő iskolák jelezzék 
szándékukat, hogy szer
helyszín lenni és hány fő tanulóval 
vennének részt? Minden egyéb részletet 
a jelentkezések után személyesen 
beszélünk át. A Hegyháti iskolák előnyt 
élveznek a jelentkezéskor. Határidő: 
2017. március 8. 

Rendezvények 
4-én 19 óra  

Nőnapi Operett Gála 

 
Az Orfeum Vándorszínpad műsora 
Sztárvendég: Szász Kati 
Belépő: 3500 Ft 
 

11. és 12. 20 óra 

Dupla koncert 

 
Belépő: 11-i koncertre 3500 Ft 

12-i koncertre 2500 Ft 
 

19-én 10.30 óra 
Vas/V/árnapi Matiné 
Ribizli bohóc 

 
 

Rendezvények 

időpontra tolódik 
március 25-re tervezett 

Színházi Társulás - 

Örkény István: Vérrokonok 
két részből álló játéka. 

 

Bárány Fesztivál 
ízelítő: Karcagi  És Túrkevei  birkafőző 

konferencia, gyerek népi 
játékok, tojásfa, karate bemutató 

fellépők: Osvald Marika, Kacor  Feri 
Zanotta Veronika: Az aranyszőrű bárány  

A Nagy Gáspár Kulturális Központ 
szervezésében 2017. április 6-án a 
Muzsikás Együttes koncertet ad iskolák 
részére. Az érdeklődő iskolák jelezzék 
szándékukat, hogy szeretnének e koncert 
helyszín lenni és hány fő tanulóval 
vennének részt? Minden egyéb részletet 
a jelentkezések után személyesen 
beszélünk át. A Hegyháti iskolák előnyt 
élveznek a jelentkezéskor. Határidő: 

 

Hírek 
Március 17-én pénteken 15 órakor 
elegendő számú jelentkezés esetén 
Színházbusz indul a  Nemzeti Színházba a 
Csíksomlyói passióra. Az előadás után 
közönségtalálkozó. Részvételi díj: 6000 Ft. 
Jelentkezési határidő: március 13.  
 

Felhívás.    Apró táncolók néven néptánc 
körbe várjuk három éves kortól heti egy 
alkalommal népi játékok és játékos 
tánctanulásra a kicsi gyermekeket. 
Foglalkozás időpontja péntek 17 órától. 
Az első találkozás 2017. március 24. 17 
óra Kulturális Központ Tretter Terme. Itt 
tájékoztatjuk az érdeklődőket a 
feltételekről. 
 

A Vasvári Játékszín Kisfaludy, avagy 
életképek Kámból a mának című művét 
adja elő március 24-én Győrváron, 
március 25-én Bejcgyertyánoson, április 
19-én Vasváron. A Tiszta Lángok című 
Verses Estet pedig március 13-én 15 és 18 
órakor Vasváron a Főnix pincéjében. 
 

 2017. április 29. kerül megrendezésre „A 
költő hazatér”  X. Vers - és prózamondó 
Találkozó Nagy Gáspár tiszteletére
Jelentkezni a honlapunkon található 
felhívás alapján lehet március 18-ig. 
 

 A Nagy Gáspár Kulturális Központ 2017. 
június 22-25. között rendezi meg 
a Nemzetközi Színjátszó Fesztivált. A 
nevezés feltételei és a jelentkezési lap 
elérhető honlapunkon. Jelentkezési 
határidő: március 10. 
 

 

 

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. 

 
 Ezen pályázat keretében valósult 
meg az „AZOK AZ ÖTVENES ÉVEK”- 
FOTÓ KIÁLLÍTÁS a Nagy Gáspár 
Kulturális Központ 
kiállítótermében. 
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