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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

Állandó programok: 
 

Karate 
Vasvári Játékszín 

 
Hip-Hop 
Hastánc 
Kangoo 

Szerda 
„Üss a hasadra!” Színpad 
Karate 

Csütörtök 
Napsugár Nyugdíjasklub 
Hip-Hop 
Hastánc 
Zumba 
Aprók tánca 

Péntek 
Karate 

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.

Április hónap képe: 

Szilágyi - Jéger Teréz 
festménye 

 
Az alkotótábor képei megtalálhatók a 

www.vasvaralkototabor.iwk.hu honlapon.

     Kiállítás 
 

2017. április 3. - május 4.  

között tekinthető meg 

Galambos Rita 

Ég és föld között  
című festménykiállítása. 

 
 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
Rendezvények

 

19-én 19 óra 

A Vasvári Játékszín bemutatja:

Tausz István: Kisfaludy avagy életképek 
Kámból a mának…
rendező: Gergye Rezső

Belépő: 1000 Ft; Diák, nyugdíjas: 500 

 Életkép Kisfaludy Sándor kámi éveiből. A Kámi búcsú 
szerzője Kámban él.  Sok-
darabot, amely Kisfaludy Sándor és felesége néhány 
ott/itt/ töltött évéről szól. A településen és a szomszéd 
falvakban számtalan ma is ismert tájnévre, személynévre 
ismerhetnek rá. Életképeket láthatnak a 200 évvel 
ezelőtti magyar faluról.  Őseink élete is arról szólt, mint a 
miénk. Születtek, szerettek, házasodtak, k
hibáztak, keresték az igazabb és boldogabb emberi létet 
a hétköznapokban.  Olyan igazságokat, gondolatokat 
oszt meg velünk a szerző a darabon keresztül, amelyek 
derültséget fakasztanak, elszomorítanák, vagy éppen 
gondolatokat ébresztenek bennünk.
modernkedés és pörgés a darabban, sőt nagy erénye, 
hogy lassításra készteti a jádzókat és a közönséget. 
Lassan térjünk vissza az időben 200 évet, hogy az ottani 
értékeket, örömöket a jelenben kamatoztathassuk.
 

29-én 10 óra „A költő hazatér”  X.
és prózamondó Találkozó
a város több pontján zajlanak a 

versmondások, amely mindenki számára 

látogatható 

29-én 19 óra A Tánc világnapján koncert 
és táncház a Béri Balogh Táncegyüttessel 

és a Bendő Zenekarral.

 

 

Rendezvények 
 

április 8. Bárány Fesztivál 
ízelítő: karcagi  túrkevei, kaposvári 
és vasvári  birkafőző csapatok, 
konferencia, gyerek népi játékok, 
tojásfa, karate bemutató, kiállítás, 
kisállat simogató 

 
fellépők: Oszvald Marika, Kacor  
Feri , Magyar Népmese Színház: Az 
aranyszőrű bárány, 
Kemenesmagasi citerások  
Belépőjegy: 500 Ft 

 
 

21-én 19 óra Táncház a Boglya 
együttessel 
a programot támogatja: 

 
 

22-én 19 óra Feltettem magamban 
hazámat szolgálom… 
a Kákics zenekar megemlékező 

népzenei műsora 

 

Rendezvények 

A Vasvári Játékszín bemutatja: 

Kisfaludy avagy életképek 
Kámból a mának… című darabját.  
rendező: Gergye Rezső 

Diák, nyugdíjas: 500 Ft  

 
Életkép Kisfaludy Sándor kámi éveiből. A Kámi búcsú 

-sok kutatás után írta meg ezt a 
darabot, amely Kisfaludy Sándor és felesége néhány 

tött évéről szól. A településen és a szomszéd 
falvakban számtalan ma is ismert tájnévre, személynévre 
ismerhetnek rá. Életképeket láthatnak a 200 évvel 
ezelőtti magyar faluról.  Őseink élete is arról szólt, mint a 
miénk. Születtek, szerettek, házasodtak, küzdöttek, 
hibáztak, keresték az igazabb és boldogabb emberi létet 
a hétköznapokban.  Olyan igazságokat, gondolatokat 
oszt meg velünk a szerző a darabon keresztül, amelyek 
derültséget fakasztanak, elszomorítanák, vagy éppen 
gondolatokat ébresztenek bennünk. Nincs semmiféle 
modernkedés és pörgés a darabban, sőt nagy erénye, 
hogy lassításra készteti a jádzókat és a közönséget. 
Lassan térjünk vissza az időben 200 évet, hogy az ottani 
értékeket, örömöket a jelenben kamatoztathassuk. 

költő hazatér”  X. Vers - 
és prózamondó Találkozó 
a város több pontján zajlanak a 

versmondások, amely mindenki számára 

 
Tánc világnapján koncert 

a Béri Balogh Táncegyüttessel 

és a Bendő Zenekarral. 

Előzetes 
Május 1. Majális helyszín: Rendezvénytér 
 

Május 13. 19 óra Örkény István: 

Vérrokonok - groteszk önvizsgálat –  

Ferrum Színházi Társulás 
Belépő: 1000 Ft; Diák, nyugdíjas: 500 Ft (a március 

25-re váltott belépők érvényesek erre az előadásra is) 
 

Június 24. Muzsikás Együttes és barátai
koncert Nagymákfán.  
 

Június 22-25. Nemzetközi  
Színjátszó Fesztivál 

Hírek 
Apró táncolók néven néptánc körbe 

várjuk három éves kortól heti egy 

alkalommal népi játékok és játékos 

tánctanulásra a kicsi gyermekeket. 

Foglalkozás időpontja csütörtök 17 órától. 
 

 A Vasvári Játékszín Kisfaludy, avagy 
életképek Kámból a mának… című művét 

adta elő márciusban Győrváron é

Bejcgyertyánoson. Az előadás az 
értéktáras rendezvényekhez is 

kapcsolódott. 
 

 Önkéntesek jelentkezését várjuk a nyári 

nagy rendezvényekre (Színjátszó 

Fesztivál, Költő Hazatér, Muzsikás 

koncert, Hegyháti Napok, Rétes 

Fesztivál). Feladatuk a kisegítő fizikai 

munkától, az információ terjesztéstől, a 

csoportok kiséréséig, konferálásig terjed.
 

 Május 4-én vasvári, csapi, kupuszinai 
diákok találkoznak a Nemzeti Színházban 

és együtt megtekintik a János Vitézt. 

 
 
 

 

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 

tekinthető meg április 30-ig Kiss 
Iván rajzai ’56-ról című fotó kiállítás 

a Nagy Gáspár Kulturális Központ 

előterében. 

 
 

 

(a március 

és barátai 

néven néptánc körbe 

várjuk három éves kortól heti egy 

alkalommal népi játékok és játékos 

tánctanulásra a kicsi gyermekeket. 

17 órától.  

Kisfaludy, avagy 
című művét 

rváron és 
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értéktáras rendezvényekhez is 

Önkéntesek jelentkezését várjuk a nyári 

nagy rendezvényekre (Színjátszó 

Fesztivál, Költő Hazatér, Muzsikás 

koncert, Hegyháti Napok, Rétes 
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munkától, az információ terjesztéstől, a 
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