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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 – Szilágyi Jéger Teréz 
 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 
 

2-án Újévi Koncert 
szervező: Vasvári Ifjúsági Fúvószenekar 
 

6-án 16 óra Közkincs Kerekasztal 
 

7-én 17 óra HegyHÁTunkon a közösség 
 A TOP-5.3.1-16 jelű, „A helyi identitás és kohézió 
erősítése” című felhívás keretében megrendezendő kreatív 
közösségi beszélgetésen mindenkit szívesen látunk. 
 

8-án 19 óra Székely János: Caligula helytartója 
bemutatja a Vasvári Játékszín 
 

14-én 18 óra Ezek a mai fiatalok...! 
fókuszban a digitális nemzedék 
helyszín: Nagy Gáspár Kulturális Központ 
 

15-16-án Vasi Őrtüzek irodalmi 
vándorkonferencia helyszínek:  
15-én 16 órától Nagytilaj, 18 órától Vasvár;  
16-án 09 órától Kám, 09.30tól Zsennye,  
12 órától Döröske 
Részletes program a rendezvény saját műsorfüzetében! 
 

21-én 18 óra Színházbusz indul Zalaegerszegre 
a Hevesi Sándor Színház bemutatja  
Szabó Magda: Abigél  belépő: 3000 Ft 
(útiköltséggel együtt) 
 

23-án 10 óra Impro Fesztivál 
 

24-én 10.30 Vas/v/árinapi 
Matiné 
A csákánydoroszlói 
NapSzínTársulat bemutatja 
A kisködmön című 
népmese-feldolgozást.  
Valamint helyi csoportok adnak ízelítőt alkotásaikból. 
Rendezvény után közös kakaózás és beszélgetés. A 
gyermekbérlettel rendelkezők díjmentes rendezvény 
 

 

március
koncert
belépő: 3500 Ft
 

március 17. 19 óra 
Zenthe Ferenc Színház
belépő: 3500 Ft
 

március 30.
határon…
Belépő elővételben március 25
helyszínen: 2200 Ft
 

április 6. 
Fesztivál

 Ápolók Napja
án a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
szervezésében.
 

Gratulálunk
Répcelakon dr. Kiss Gyula Közösségi Díjat 
Nádler Lás
 

 Minősített 
Közművelődési 
Intézmény Cím
immáron harmadik 
alkalommal nyerte meg az 
intézmény
 
 
 

 

 Képkincseink
intézmény tulajdonában lévő alkotásokból a Vasi 
Őrtüzek rendezvény keretein belül február 15
18 óra után a Castrum Galérián.

ELŐZETES 
március 16. 20 óra Ismerős Arcok 
koncert 
belépő: 3500 Ft 

március 17. 19 óra Lovagias ügy – vígjáték 
Zenthe Ferenc Színház, főszerepben: Koltai Róbert 
belépő: 3500 Ft 

március 30. 19 óra Tvrtko …túl minden 
határon… 
Belépő elővételben március 25-ig: 1950 Ft 
helyszínen: 2200 Ft 

április 6.  Vasvári Húsvéti Bárány 
Fesztivál 

HÍREK 
Ápolók Napja lesz az intézményben február 26-
án a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
szervezésében. 

Gratulálunk a Magyar Kultúra Napján 
Répcelakon dr. Kiss Gyula Közösségi Díjat átvevő 
Nádler Lászlónak és Borsitsné Pásti Ritának!  

Minősített 
Közművelődési 
Intézmény Cím díjat 
immáron harmadik 
alkalommal nyerte meg az 
intézmény. 
 
 
 

KIÁLLÍTÁS 
Képkincseink címmel kiállítás nyílik az 
intézmény tulajdonában lévő alkotásokból a Vasi 
Őrtüzek rendezvény keretein belül február 15-én 
18 óra után a Castrum Galérián.

 

„Fesztelenül a fesztiválról”
 

 Várjuk mindazokat Vasvárról és vidékről, aki 1987
találkozó részesei, alakítói voltak. Várjuk azokat, akik másként 
és új ötletekkel bombázták a fesztivált és tevőlegesen, aktívan 
(tehát nem csak szóval) szeretnének az idei megvalósulásában 
részt ven
extrém javaslataikkal állnak elő. Legyen ötletroham. Jelezd 
szándékodat, hogy melyiken kívánsz részt venni, ha addig van 
javaslatod azt is küldheted, de csak úgy, hogy személyesen is 
megjelensz. 
délvidéki, vagy erdélyi
kapcsolatépítés a cél. Visszajelezhetsz szóban, telefonon, faxon, 
facebook-on, postai
amit T e találsz ki….. a be
óra NGKK
február 22
 

 

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

  Digitális 
 

 A Digitális Jólét Program
pályázatának következtében 
megérkeztek intézményünkben azok 
az eszközök (laptop, tablet, 
okostelefon, projektor, nyomtató) 
amiket nyitvatartási időben bárki kedvére kipróbálhat és 
ismerkedhet vele. Mindenkit szeretettel várunk!
NGKK-ban és már 

 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 
keressen bennün
elektronikus úton.

„Fesztelenül a fesztiválról” 
Várjuk mindazokat Vasvárról és vidékről, aki 1987-től 24 

találkozó részesei, alakítói voltak. Várjuk azokat, akik másként 
és új ötletekkel bombázták a fesztivált és tevőlegesen, aktívan 
(tehát nem csak szóval) szeretnének az idei megvalósulásában 

ni. Várjuk azokat, akik a társművészetekkel és az 
extrém javaslataikkal állnak elő. Legyen ötletroham. Jelezd 
szándékodat, hogy melyiken kívánsz részt venni, ha addig van 
javaslatod azt is küldheted, de csak úgy, hogy személyesen is 
megjelensz.   A fesztivál legaktívabb segítői számára  ősszel egy 
délvidéki, vagy erdélyi  pár napos utat szervezünk, ahol  a 
kapcsolatépítés a cél. Visszajelezhetsz szóban, telefonon, faxon, 

on, postai úton, e-mailen …..galambpostával és még 
amit T e találsz ki….. a beszélgetés időpontjai: február 11-én 17 
óra NGKK 
február 22-én 21 óra Főnix Cukrászda Pincéje 

FELHÍVÁS 
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.  

igitális Jólét Program 
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! Az 

ban és már a Kismákfai Klubban is. 

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. 


