
 

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! 

/A változtatás lehetőségét fenntartjuk és az intézményben 
valamint a honlapunkon közzétesszük/ 

 

PÉNZTÁRI NYITVA TARTÁS 
Kedd  13-14,  Csütörtök  11-12 és 16-17  

 

SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK 
 Biliárd  Darts 

 
 
 
 

HÓNAP KÉPE Németh Ida 
 2017 augusztusában a Hegyháti 
Napok keretében immáron 4. 
alkalommal Képzőművészeti 
Alkotótábor zajlott, az itt készített 
alkotásokból minden hónapban 
megjelentetünk egyet a 
műsorfüzetünkben. Az 
alkotótábor képei megtalálhatók a 

www.vasvaralkototabor.iwk.hu 
honlapon. 

MUNKATÁRSAK 
Gergye Rezső  G. Szakály Georgina 
regergye@ngkk.hu  gergyeneszakaly@ngkk.hu 
 

Halmosi Tamás  Frigyné Orbán Ildikó  

tamas.halmosi@ngkk.hu  ildiko.orban@ngkk.hu 
 

 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
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9800 Vasvár, Bartók B. u. 4.
+36
 

szerkesztette:

kiadja: 

felelős kiadó:

 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
 

Hétfő 
1730 - 1930 Shotokan Karate 

Kedd 
1500 - 1900 Horgászok 
1700 - 2000 Borászok Április 10. 
   (Minden hónap második keddjén)  

700 - 2000 Vasvári Játékszín 
 

Szerda 
1700 - 2000 „Üss a hasadra!” Színpad 
1730 - 1930 Shotokan Karate 

Csütörtök 
1400 - 1500 Napsugár Nyugdíjasklub 
1500 - 1600 Őszirózsa Népdalkör 
1700 - 1800 Zumba 

Péntek 
1500 - 1900 Horgászok 
1700 - 1800 Aprók tánca 
1730 - 1930 Shotokan Karate 
 

ELÉRHETŐSÉGEINK 
9800 Vasvár, Bartók B. u. 4.  info@ngkk.hu 
+36-94/573-070  www.ngkk.hu 
 

 

IMPRESSZUM 
szerkesztette:  Halmosi Tamás 
kiadja:   NGKK, Vasvár    
felelős kiadó:  Gergye Rezső, igazgató 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

RENDEZVÉNYEK 
18-án 1600 Közkincs Kerekasztal  
helyszín: Gersekarát 
 

20-án  Megáll az idő – a  Proscenion Drámaszínpad 
Egyesület „folyosószínházi”  előadása 
helyszín: Kardos László Általános Iskola 
 

20-án 1800 "Járd ki lábam, járd ki most…" -
  Táncház a Kákics Együttes 
 

21-én "A Költő Hazatér"  
XI. Vers - és Prózamondó találkozó 
Nagy Gáspár tiszteletére 

 

 

29-én 1030 Vas/v/árnapi Matiné 
Magyar Népmese Színház 

Balzsam tündér meséi  
Rövid népmesék,  
verses mesék,  
gyerekjátékok,  
táncház váltogatása. 
 

 
Májusi előzetes 

 

1-én Majális 
  

5-én Nagy Gáspár Díj átadás 
helyszín: Bérbaltavár 
 

12-én Nagy Gáspár Labdarúgó Emléktorna 
helyszín: Budakeszi 
Vasvárt az NGKK csapata képviseli 
 

 Április 11
képviseljük a helyi
ahonnét a legjobbak jönnek Vasvárra
 

 Április 18
rendezvényt tartanak
 

 Április 21
Dunántúli
Rezső vesz részt a
Vasváron is látható lesz az év folyamán.
 

 Április 27
rendezvényen Zilahon képviseljük az intézményt 
és lesznek versmondók a
  

 Színházi elégedettségmérésről. Az évadzáró 
előadástól
száz
lapokat. Továbbra is várjuk még a hónap végéig 
a 
bérletesek, vagy nem volta
a jövőben.
Egyházashollós és Vasboldogasszony közösségei is 
egyre szervezettebben jelennek meg.
szervezi és a nyár elején megjelenteti a 2018
igényfelmérést.
 

A Magyar Művészeti Akad
„Symphonia Ungarorum” konferencián március 
28
mint a költőhöz egyre jobban kötődő helyet. „A 
művészet nem szórakozásra, hanem elmélyítésre 
való.” valljuk Nagy Gáspárral együtt.
 

PÁLYÁZATI EREDMÉNYE
Az intézmény partneri együttműködőkkel 
nyújtott be pályázatot templomokban tartandó 
2019. évi zenei rendezvényekre.
 

Támogatást kapott az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától a Színjátszó Fesztiválra és a
nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére.

 

HÍREK 
Április 11-én  Nagykanizsán az intézményt 
képviseljük a helyi  Nagy Gáspár szavalóversenyen, 
ahonnét a legjobbak jönnek Vasvárra. 

Április 18-án 1330-kor Győrváron versmondó 
rendezvényt tartanak.  

Április 21-én A Weöres Sándor  Nyugat-
Dunántúli Regionális  Diákfesztiválon  Gergye 
Rezső vesz részt a zsűrizésben. A legjobb előadás 
Vasváron is látható lesz az év folyamán. 

Április 27-29. Romániában a Költészet Tavasza 
rendezvényen Zilahon képviseljük az intézményt 
és lesznek versmondók a térségből. 

Színházi elégedettségmérésről. Az évadzáró 
előadástól  a műsorfüzet zárásig több mint 
száz színházszerető töltötte ki az elégedettségmérő 
lapokat. Továbbra is várjuk még a hónap végéig 
 véleményeiket. Azoktól is, akik nem voltak 

bérletesek, vagy nem voltak előadáson, de tervezik 
a jövőben.  Örömünkre szolgál, hogy 
Egyházashollós és Vasboldogasszony közösségei is 
egyre szervezettebben jelennek meg.  Az intézmény  
szervezi és a nyár elején megjelenteti a 2018-19. évad 
igényfelmérést. 

A Magyar Művészeti Akadémián rendezett 
„Symphonia Ungarorum” konferencián március 
28-án az előadók többször említették Vasvárt, 
mint a költőhöz egyre jobban kötődő helyet. „A 
művészet nem szórakozásra, hanem elmélyítésre 
való.” valljuk Nagy Gáspárral együtt. 

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 
Az intézmény partneri együttműködőkkel 
nyújtott be pályázatot templomokban tartandó 
2019. évi zenei rendezvényekre. 

Támogatást kapott az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától a Színjátszó Fesztiválra és a   
nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére. 

 

2018. 

V. Tóth László
életmű kiállítás

megnyitja: Tóth Csaba
 

SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL
2018.06.20
előadásokat láthat a közönség. Georgiából most egy 
világszínvonalú bábjátékot láthatunk,
felnőtteknek szól. Lesznek amatőr és profi színházak 
belföldről, Szlovéniából, Romániából, Ukrajnából, 
Szlovákiából, Ausztriából. Kiegészítő programokban 
zenei koncertek, filmek és biztosan a Muzsikás együttes 
is itt lesz. Lesznek éjszakai p
városkülönböző pontjain. Igen. Bizony egy kicsit 
hangosabb lesz kisvárosunk, kérjük, a toleranciában is 
mutassunk példát.
újakkal: PNH vasvári üzeme, Nemzeti Kulturális Alap 
Közművelődési Kollégiuma és Színházi 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális 
Államtitkársága.
A nevezések lezárultak 21 színház 27 előadással nevezett. 
Ebből fogunk választani április 15
Többnyelvű műsorfüzetet tervezünk pontos 
információkkal. Várjuk még azok jelentkezé
szállást tudnak biztosítani.
javasoljuk, hogy dolgozzanak ki ajánlatot a Fesztivál 
résztvevői részére, amellyel csábítani szeretnék a 
vendégeket a saját egységeikbe. 
 

 Középiskolás diákok számára önkéntes 
munkavégzéshez intézményünk lehetőséget, 
biztosit áprilistól
szándékodat kitöltött adatlapon (papír, vagy 
elektronikus)
részletekről azt követően már beszélni
jelentkezők elsőbbséget élvezhetnek a nyári 
diákmunka alkalmazásánál.

KIÁLLÍTÁS 
2018. április 20.  1730 

V. Tóth László 
életmű kiállítás 

egnyitja: Tóth Csaba 

SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL 
2018.06.20-25. között. Vasváron és vidéken. Ismét kiváló 
előadásokat láthat a közönség. Georgiából most egy 
világszínvonalú bábjátékot láthatunk, amely nemcsak 
felnőtteknek szól. Lesznek amatőr és profi színházak 
belföldről, Szlovéniából, Romániából, Ukrajnából, 
Szlovákiából, Ausztriából. Kiegészítő programokban 
zenei koncertek, filmek és biztosan a Muzsikás együttes 
is itt lesz. Lesznek éjszakai performanszok a 
városkülönböző pontjain. Igen. Bizony egy kicsit 
hangosabb lesz kisvárosunk, kérjük, a toleranciában is 
mutassunk példát.  A támogatói kör tovább bővül 

PNH vasvári üzeme, Nemzeti Kulturális Alap 
Közművelődési Kollégiuma és Színházi Kollégiuma, Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális 
Államtitkársága. 
A nevezések lezárultak 21 színház 27 előadással nevezett. 
Ebből fogunk választani április 15-ig. 
Többnyelvű műsorfüzetet tervezünk pontos 
információkkal. Várjuk még azok jelentkezését, akik 
szállást tudnak biztosítani.  Vendéglátóegységek felé 
javasoljuk, hogy dolgozzanak ki ajánlatot a Fesztivál 
résztvevői részére, amellyel csábítani szeretnék a 
vendégeket a saját egységeikbe.  

FELHÍVÁS 
Középiskolás diákok számára önkéntes 
munkavégzéshez intézményünk lehetőséget, 
biztosit áprilistól-augusztus végéig. Kérjük, hogy 
szándékodat kitöltött adatlapon (papír, vagy 
elektronikus)  jelezd április 15-ig, hogy a 
részletekről azt követően már beszélni tudjunk.  A 
jelentkezők elsőbbséget élvezhetnek a nyári 
diákmunka alkalmazásánál. 

 


