
 

NYITVA TARTÁS 
 

Hétfő 09-12 - Kedd 09-12 13-19 

Szerda - 13-20 Csütörtök 08-12 13-17 

Péntek 10-12 13-20 Szombat - 14-20 

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 
 2018 augusztusában a Hegyháti 
Napok keretében immáron 5. 
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 
0800 - 0930 Ingyenes Jogsegély Szolgálat 
   (Minden hónap első három hétfőjén) 

Kedd 
1300 - 1600 Ingyenes Jogsegély Szolgálat 
   (Minden hónap utolsó keddjén) 
500 - 1900 Horgászok /Január 5-től/ 

1700 - 2000 Vasvári Játékszín 
800 - 2000 Borászok  

   (Minden hónap második keddjén)  

Szerda 
0900 - 1500 Munkaerőpiaci tanácsadás 
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 /Január 5-től/ 

1700 - 1800 Aprók tánca 
 

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 
 

6-án 16 óra Újévi koncert Thurzó Zoltánnal 
Strauss világa és ami mögötte van címmel  

 

8-án 17 óra Felolvasó Est 
16-19 óra között várjuk azokat, akik szívesen olvasnának 
fel Wass Albert műveiből 
 

8-án 17 óra HegyHÁTunkon a közösség 
A decemberi kreatív közösségi beszélgetés folytatása, 
amin bárkit szívesen látunk. A TOP-5.3.1-16 jelű, „A helyi 
identitás és kohézió erősítése” című felhívás keretében. 
 

12-én 17 óra Megemlékezés a Doni áldozatokról 
Szervező: Vasvári Játékszín,  
Támogató: Vas-vár Örökség Népfőiskola 
 

22-én Magyar Kultúra Napja 
 

25-én Táncház 

ELŐZETES 
márciusban  Ismerős Arcok koncert 

 

március 30. Vujity Tvrtko előadása 
 

április 6.  Vasvári Húsvéti Bárány Fesztivál 

FELHÍVÁS 
 A XII. „Költő Hazatér” Vers- és prózamondó 
találkozóra 2019. május 4-én kerül sor. Jelentkezni 
öt korcsoportban lehet a hamarosan megjelenő 
részletes kiírás alapján 2019. március 29-ig. 
 

 A Vasvári Nemzetközi Színi Fesztiválra a 
felhívások hamarosan megjelennek. Figyelje a 
határidőket! 
 

Tisztelt leendő bérlő! Lehetőséget kínálunk baráti 
társaságok, esküvők, családi rendezvények, céges 
események helyszínéül az intézmény tereit. 
Szakszerű szolgáltatásokkal állunk 
rendelkezésükre. Előzetesen ajánljuk szíves 
figyelmükbe a honlapunkon lévő termet és 
technikai eszközök ismertetőjét. Keressék az 
intézményt. A bérlés akkor tekintett lefoglaltnak 
amennyiben a felek a szerződést aláírták. 

 

Szigligeti

A cigány
Soltis Lajos Színház
 

Hunyady Sándor:

Lovagias ügy
főszerepben
Zenthe Ferenc Színház
 
 

 

 A 
sikeres pályázatának 
következtében megérkeztek 
intézményünkben azok az 
eszközök (laptop, tablet, 
okostelefon, 
időben bárki kedvére kipróbálhat és ismerkedhet vele. 
Mindenkit szeretettel várunk!

 GINOP
projekt keretében folyamatosan van lehetőség a 
regisztrációra. Elegendő számú jele
(minimum 10 fő) indulhatnak a 30 órás 
képzések
személyesen, vagy elektronikus úton.
 

 A Nagy Gáspár Kulturális Központ és a vasvári COOP 
ötletpályázatot ír ki a Kossuth utcai az elké
rajzolásához. A téma amelyben várjuk a rajzos 
kreativitásokat: „Vasvári Béke”  Ebben a gondolati 
körben a legtágabban értelmezve alkossanak. Más 
megkötés nincs. Beküldés elektronikusan és papír 
alapon egyaránt lehetséges. Határidő: 2019.01.15.
legjobb ötleteket a Magyar Kultúra Napján díjazzuk.

SZÍNHÁZBÉRLET 
2019. január 19. 19 óra 

Szigligeti- Fábián- Benkó- Horváth   

A cigány – zenés prevakera 
Soltis Lajos Színház 

2019. március 17. 19 óra 
Hunyady Sándor:  

Lovagias ügy – vígjáték 
főszerepben: Koltai Róbert 
Zenthe Ferenc Színház 

Belépők  

A cigány 2.500 Ft 

Lovagias ügy 3.500 Ft 
 

DJP 
A Digitális Jólét Program 

sikeres pályázatának 
következtében megérkeztek 
intézményünkben azok az 
eszközök (laptop, tablet, 
okostelefon, projektor, nyomtató) amiket nyitvatartási 
időben bárki kedvére kipróbálhat és ismerkedhet vele. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

GINOP-6.1.2.15. Digitális szakadék csökkentése 
projekt keretében folyamatosan van lehetőség a 
regisztrációra. Elegendő számú jelentkezés esetén 
(minimum 10 fő) indulhatnak a 30 órás díjmentes 
képzések. Információért keressen bennünket, akár 
személyesen, vagy elektronikus úton. 

PÁLYÁZAT 
A Nagy Gáspár Kulturális Központ és a vasvári COOP 

ötletpályázatot ír ki a Kossuth utcai az elkészült új fal 
rajzolásához. A téma amelyben várjuk a rajzos 
kreativitásokat: „Vasvári Béke”  Ebben a gondolati 
körben a legtágabban értelmezve alkossanak. Más 
megkötés nincs. Beküldés elektronikusan és papír 
alapon egyaránt lehetséges. Határidő: 2019.01.15.  A 
legjobb ötleteket a Magyar Kultúra Napján díjazzuk. 

 

Január közepéig 
atya Isten Mosolya című 
Gyermekek és iskolák részére külön ajánljuk.
 

Griff Bábszínház

Moha és páfrány

 A CseRe
magát a gyerekek 
Arra kérjük a használókat, hogy vigyenek is belőle.
 

 Az intézményben 
képzés novembertől
 

A Vasvári Játékszín
elmaradt 
időpontj
 

Az intézmény ismételten pályázott a 
Közművelődési
januárban lesz.
 

 Az „Üss a hasadra!” Színpad
kedves nézőit és leendő nézőit 2019. január 26
szombaton 19 órára a Nagy Gáspár Kulturális 
Központba, „A
bemutatójára. Az előadás Móricz Zsigmond 
műveiből szerkesztett játék, amely a szerelem és a 
vidéki élet sava
kísérettel. A mintegy 60 perces előadás ingyenesen 
megtekinthető, az egyesület támogató jegy
azonban szívesen fogad. 
 

 Január 19
rendezvény ahol az intézmény által javasolt 
személy is kitüntetést vehet át.

KIÁLLÍTÁS 
Január közepéig látogatható Stift Zoltán Angelico 

Isten Mosolya című grafikai kiállítása. 
Gyermekek és iskolák részére külön ajánljuk. 

GYEREKSZÍNHÁZ 
2019. január 17. 10.00 és 14.30 óra 

Griff Bábszínház 

Moha és páfrány 
Az előadásokra egységes belépő ára: 1500 Ft 

 

HÍREK 
CseRe-BeRe Kuckó nagyon hamar belopta 

magát a gyerekek és a „nagyobb gyerekek” szívébe. 
Arra kérjük a használókat, hogy vigyenek is belőle. 

Az intézményben kertészeti ismeretekről folyik 
képzés novembertől-január közepéig. 

Vasvári Játékszín novemberben betegség miatt 
elmaradt Caligula helytartója című előadásának új 
időpontja: február 8. 19 óra. 

Az intézmény ismételten pályázott a Minősített 
Közművelődési Szervezet Címre. Eredménye 2019. 
januárban lesz. 

„Üss a hasadra!” Színpad sok szeretettel várja 
kedves nézőit és leendő nézőit 2019. január 26-án, 
szombaton 19 órára a Nagy Gáspár Kulturális 
Központba, „A tűz lángjai” című komédia 
bemutatójára. Az előadás Móricz Zsigmond 
műveiből szerkesztett játék, amely a szerelem és a 
vidéki élet sava-borsát mutatja be, élőzenei 
kísérettel. A mintegy 60 perces előadás ingyenesen 
megtekinthető, az egyesület támogató jegyeket 
azonban szívesen fogad.  

Január 19-én Répcelakon lesz egy díjátadó 
rendezvény ahol az intézmény által javasolt 
személy is kitüntetést vehet át. 


