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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 – 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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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 április 9. 

   (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  
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 
 

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

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

6-án  Vasvári Húsvéti Bárány Fesztivál 
11 óra Kapunyitás; 12 óra Megnyitó 
13 óra Tóth Éva és Leblanc Győző énekel népszerű 
operett slágereket 
15 óra The Beats - Beatles Emlékzenekar 
17 óra Alma Együttes  
Borverseny eredményhirdetés, kézműves 
foglalkozások, gyermekjátékok, népi játékok, 
játszóház, kiállítás, kóstoló a bárányételekből.  
Az 500 Ft belépőjegy kóstolásra jogosít. 
 

Április 18-án délután Kisállat bemutató lesz az 
intézményben. Látható lesz többek között: afrikai 
törpe sün, benett törpe kenguru, pókok, rovarok, 
hüllők 

MÁJUSI ELŐZETES 
 

1-én 13 óra Tavaszköszöntő a Rendezvénytéren 
egész nap: íjászat, csillámtetoválás, aranytetoválás 
fellépő csoportok: Akvamarin, 
Extrémsport bemutató Takács 
Gáborral, Shotokan Karate - 
Vasvár, Gersekaráti Kötélugró 
DSE,  
Zenél: Dou Don Pedroz 
 

 „Költő Hazatér” - 70 éves születési évfordulója 
valamint a vasvári kulturális központ 10 éves 
névhasználata kapcsán idén más formában emlékezünk 
Nagy Gáspárra: 
3-án - „Érték és Közösség - Erkölcs és Felellőség” 
címmel emlékülés 
4-én - Nagy Gáspár Díj átadása  

 

 

 Április 3
Somogy Megyei kollegái látogatnak az NGKK 
Minősített Intézmény
továbbképzésre
 

 Április
látogatást
 

 Április 11
szavalóversenyen Intézményünk képviselteti 
magát.
 

Április 27
megtartott 
Emléktornára (népszerű nevén a 
Kupára”
csapata a város képviseletében c
részt az idei küzdelmekben.
 

 A 2019. évi 
április 28
NGKK
az intézmény pénztári nyitvatartási idejében.
 

 Marosits István
intézményhez címezve
szívből gratuláljak ahhoz a fantasztikus siker 
sorozathoz, amivel rendre megörvendeztetitek népes és 
lelkes közönségeteket, tisztelőiteket! Szeretettel 
üdvözöllek kedves mu

  
 

 A 
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 NGKK

HÍREK 
Április 3-án a Nemzeti Művelődési Intézet 
Somogy Megyei kollegái látogatnak az NGKK 
Minősített Intézményébe, szakmai 
továbbképzésre. 

Április 9-én TIT szombathelyi csoportja tesz 
látogatást az intézményben. 

Április 11-én Nagykanizsán a Nagy Gáspár 
szavalóversenyen Intézményünk képviselteti 
magát. 

Április 27-én kerül sor – a 2007 óta évente 
megtartott – Nagy Gáspár Kispályás Labdarúgó 
Emléktornára (népszerű nevén a „Gazsi 
Kupára”), ezúttal Pannonhalmán. Intézményünk 
csapata a város képviseletében címvédőként vesz 
részt az idei küzdelmekben. Hajrá Vasvár! 

A 2019. évi Szentkút Színpadi rendezvények 
április 28-i és április 30-i koncertjeire Vasváron az 
NGKK-ban lehet majd elővételes belépőket venni, 
az intézmény pénztári nyitvatartási idejében. 

Marosits István szobrászművész sorai az 
intézményhez címezve: „Engedjétek meg, hogy 
szívből gratuláljak ahhoz a fantasztikus siker 
sorozathoz, amivel rendre megörvendeztetitek népes és 
lelkes közönségeteket, tisztelőiteket! Szeretettel 
üdvözöllek kedves munkatársaiddal együtt!” 

  Digitális Jólét Program 
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! 
Az NGKK-ban és már a Kismákfai Klubban is. 

 

 

Április 
néprajzi gyűjteményéből 
címmel 
 

 

Április 27
játékok"
én 16-
info@ngkk.hu
A képzés célja
játékok visszajuttatása Szék falu családjaihoz, a 
magyarság játszó
gyerek-táncházakhoz, színpadi játékfűzésekhez, 
tánc-koreográfiákhoz. 
gyerektáncház
játékfűzések készítőinek, koreográfusoknak, 
táborok szervezőinek, óvoda
általános és középiskolai pedagógusoknak, 
gyógypedagógusoknak, szülőknek, tágabban pedig 
azoknak, akik a magyar játékkincs kárpát
egységességének új bizonyítékait, a játékformákban 
rejlő időtálló értékeket szeretnék megismerni, 
gyakorlatban tapasztalni.
 

A május 9
kerülő Költészet Tavasza
hamarosan megjelenik.
 

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

 

KIÁLLÍTÁS 
 7-ig látogatható Bálinth Zoltán erdélyi 

néprajzi gyűjteményéből „Vándorszékely” 
címmel készült kiállítás a Castrum Galérián.  

FELHÍVÁS 
Április 27-én 09-16 óra között tartandó "Széki 
játékok" képzésre lehet jelentkezni április 22-

-óráig a hintalanlaszlo@gmail.com és  
info@ngkk.hu  vagy papíralapon az intézményben. 
A képzés célja: a több évtized alatt felgyűjtött széki 
játékok visszajuttatása Szék falu családjaihoz, a 
magyarság játszó-közösségeihez: szabad játékhoz, 

táncházakhoz, színpadi játékfűzésekhez, 
koreográfiákhoz. Kiknek ajánljuk? Elsősorban 

gyerektáncház- és játszóház vezetőknek, színpadi 
játékfűzések készítőinek, koreográfusoknak, 
táborok szervezőinek, óvoda-pedagógusoknak, 
általános és középiskolai pedagógusoknak, 
gyógypedagógusoknak, szülőknek, tágabban pedig 
azoknak, akik a magyar játékkincs kárpát-medencei 
egységességének új bizonyítékait, a játékformákban 
rejlő időtálló értékeket szeretnék megismerni, 
gyakorlatban tapasztalni.  

A május 9-12 között Zilahon megrendezésre 
Költészet Tavasza rendezvény felhívása 

hamarosan megjelenik. 

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.  


