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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 – Benkóczy Péter 
 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, Bar
+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 

1700 - 2000 Vasvári Játékszín 
800 - 2000 Borászok március 12. 

   (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 BMA Kft. (zártkörű program)             

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 
 

14-én Megemlékezés az 1848- 1849- es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére 
 

16-án 20 óra 

Ismerős Arcok  
koncert  
belépő: 3500 Ft 
 

17-én 19 óra Lovagias ügy  
– vígjáték 
Bérletes színházi előadás 
Zenthe Ferenc Színház, 
 főszerepben: Koltai Róbert 
belépő: 3500 Ft  
(már csak korlátozott számban) 
 

30-án 19 óra  

Tvrtko … 
túl minden határon… 
Minden jegy elkelt!!! 
! 
 
 

ELŐZETES 
 

április 4-én 16 óra Hegyháti Kulturális 
Közkincs Kerekasztal következő 
összejövetelének helyszíne: Oszkó 
 

április 4-én Zalaegerszegre színházbusz indul: 
Windsori víg nők 
Jegyek korlátozott számban kaphatok! 
 

április 6-án  Vasvári Húsvéti Bárány Fesztivál 
Beatles Emlékzenekar, Alma Együttes. Borverseny 
eredményhirdetés. kézműves foglalkozások, 
gyermekjátékok, népi játékok, játszóház, kiállítás, 
kóstoló a bárányételekből.  
Az 500 Ft belépőjegy kóstolásra jogosít. 

 

 

 Három helyi érték
a Vasvári Játékszín februári bemutatói és a 
Vasvári Zeneiskola Újévi koncertje is nagy 
létszámú közönség előtt kerültek megrendezésre, 
gratulálunk hozzá.
 

 A Vasvári Játékszín
helytartója című 
meghirdetettek szerint a 
ré
működtetéséhez.
 

 Március 28
Homályos című estje lesz a Nagy
Kulturális Központban a Commedias Egyesület 
szervezésében. jegyigénylés és bővebb információ: 
com
 

 Április 27
megtartott 
Emléktornára (népszerű nevé
Kupára”
a csapatok több településről szerveződnek, 
Bérbaltavár és Nagytilaj közös csapata 
„Gazsifalva” néven szokott részt venni a 
megmérettetésen. De bekapcsolódnak az 
emléktornába a Hitel, a Petőfi Irodal
Pannonhalmi Öregdiákok, a Magyar Katolikus 
Rádió játékosai is.
képviseletében címvédőként vesz részt az idei 
küzdelmekben.
 

 Színjátszó csoportok figyelem: március 8
a jelentkezési határidő a június 20
megrendezésre kerülő 
Fesztivál
  

 A 
ajánljuk,
következő
rendelkezők

HÍREK 
Három helyi érték: az „Üss a Hasadra!” Színpad, 
a Vasvári Játékszín februári bemutatói és a 
Vasvári Zeneiskola Újévi koncertje is nagy 
létszámú közönség előtt kerültek megrendezésre, 
gratulálunk hozzá. 

A Vasvári Játékszín február 8-i Caligula 
helytartója című előadásának a bevétele a 
meghirdetettek szerint a Nagy Gáspár Alapítvány 
észére lett felajánlva a bérbaltavári szülőház 

működtetéséhez. 

Március 28-án 19 órakor Aranyosi Péter Borsodi 
Homályos című estje lesz a Nagy Gáspár 
Kulturális Központban a Commedias Egyesület 
szervezésében. jegyigénylés és bővebb információ: 
commediasegyesulet@gmail.com címen. 

Április 27-én kerül sor – a 2007 óta évente 
megtartott – Nagy Gáspár Kispályás Labdarúgó 
Emléktornára (népszerű nevén a „Gazsi 
Kupára”), ezúttal Pannonhalmán. A Gazsi Kupára 
a csapatok több településről szerveződnek, 
Bérbaltavár és Nagytilaj közös csapata 
„Gazsifalva” néven szokott részt venni a 
megmérettetésen. De bekapcsolódnak az 
emléktornába a Hitel, a Petőfi Irodalmi Múzeum, 
Pannonhalmi Öregdiákok, a Magyar Katolikus 
Rádió játékosai is. Intézményünk csapata a város 
képviseletében címvédőként vesz részt az idei 
küzdelmekben. 

Színjátszó csoportok figyelem: március 8-án lejár 
a jelentkezési határidő a június 20-23-án 
megrendezésre kerülő Nemzetközi Színjátszó 
Fesztiválra. 

A Vas/v/árnapi Matiné kedvelői figyelmébe 
ajánljuk, hogy április hónapra tervezünk a 
következő előadást. A gyermekbérlettel 
rendelkezőknek díjmentes a belépés.  

 

Március 5
tulajdonában lévő alkotásokból
címmel rendezett kiállításunk.
 

Március 7
néprajzi gyűjteményéből 
nyílik kiállítás a Castrum Galérián. A kiállítást
megnyitja Sejber Mihály alpolgármester, bemutatja 
Raskóné Déri Erzsébet mentor.
 

 

 Tisztelt leendő bérlő!
társaságok, esküvők, családi rendezvények, céges 
események helyszínéül az intézmény tereit. 
Szakszerű szolgáltat
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.
    

  Digitális 
 

 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. Mindenki
NGKK-ban és már a Kismákfai Klubban is.

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

KIÁLLÍTÁS 
cius 5-ig tekinthető meg az intézmény 

tulajdonában lévő alkotásokból Képkincseink 
címmel rendezett kiállításunk. 

Március 7-én 16 órakor Bálinth Zoltán erdélyi 
néprajzi gyűjteményéből „Vándorszékely” címmel 
nyílik kiállítás a Castrum Galérián. A kiállítást 
megnyitja Sejber Mihály alpolgármester, bemutatja 
Raskóné Déri Erzsébet mentor. 

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. 

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. 


