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A NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
HAVI RENDSZERESSÉGGEL MEGJELENŐ PROGRAMFÜZETE

2020.  

"Az ember ősi vágya nem az, hogy közönség legyen egy 
eseményen, hanem az hogy egy 

A NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
HAVI RENDSZERESSÉGGEL MEGJELENŐ PROGRAMFÜZETE 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Az ember ősi vágya nem az, hogy közönség legyen egy 
eseményen, hanem az hogy egy közösség része legyen." 

 



 

KIÁLLÍTÁS 
 Január közepéig látogatható Polgár Csaba /Ferenczy Noémi-
díjas ipar- és képzőművész, prof. emeritus/ fotókiállítása  a 
zsennyei ezeréves tölgy haldoklásáról 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
Kedd 

1500 - 1830 Horgászok 
1700 - 2000 Vasvári Játékszín 
1800 - 2000 Borászok – január 14. 
   (Minden hónap második keddjén)  

Szerda 
0900 - 1500 Munkaerőpiaci tanácsadás 
1500 - 1830 Horgászok 
1700 - 2000 „Üss a hasadra!” Színpad 
1730 - 1930 Sakura Karate 

Csütörtök 
1400 - 1500 Napsugár Nyugdíjasklub 
1500 - 1600 Őszirózsa Népdalkör 
1700 - 1800 BMA Kft. (zártkörű program)   
 

HÓNAP KÉPE – Németh Ida 
 

2019 augusztusában a 
Hegyháti Napok keretében 
immáron 6. alkalommal 

Képzőművészeti 
Alkotótábor zajlott, az itt 
készített alkotásokból minden 
hónapban megjelentetünk 
egyet a műsorfüzetünkben. 
Január hónapban Németh Ida 
Vasvári utcaképére esett a 
választás. 



 

SZÍNHÁZBÉRLET 
2020. január 18. 19 óra 

Albérlet az asztal alatt  
–vígjáték két részben zenékkel 
Éless – Szín jegyár: 4.000 Ft 

Párizsban vagyunk egy nagy 
bérházban. „Nagyon örülök Aubaiféche 
kisasszony, hogy albérlőként magánál 
lakhatok az asztal alatt!” -hálálkodik 
Dragomir kelet- európai bevándorló, aki 
remek cipész és szórakozásból még rajzolgat 
is. Hangulatos zenék emelik a kellemes 
vígjáték hangulatát, s a végén, mint a mesében…,no, de nem mondok el 
mindent! Inkább jöjjenek el! 
 

2020. február 15. 19 óra 
Annuska 2.0 – vígjáték 
Fém Arts & Café jegyár: 3.000 Ft 
 
 

 GYEREKSZÍNHÁZ BÉRLET 
2020. január 16. /Mesebolt Bábszínház/ 
A háromágú tölgyfa tündére 
Valahol, a világ végén túl, csodálatos, fiatal 
lányok várnak a szabadítójukra. Delivár 
királyfinak, Zöldország hercegének, 
Matuzsár király mihaszna fiának végre meg 
kellene emberelni magát, és elindulni a 
megmentésükre. De gonosz szemek figyelik 
az útját…  

 

2020. február 13. /Apnoé Zenekar/ 
Kincskereső kisködmön - felnőttek is jöhetnek korlátozott számban 
 

Az előadások délelőtt 10 óra (óvodásoknak) és délután 14.30-kor (iskolásoknak) 
lesznek csütörtöki napokon. Belépő egy előadásra: 1500 Ft 

 

RENDEZVÉNYEK 
8-án 16 óra A zene és a lélek harmóniája 
Lehet e szeretni a komolyzenét? 
Horváth Imre karnagy előadása 
Belépés díjtalan 
 

8-án 17óra Wass Albert felolvasás 
A felolvasok szíveskedjenek regisztrálni. 
 

22-én A Magyar Kultúra Napján „Versfák” a város 
több pontján.  
 

29-én 16 óra Közkincs Kerekasztal Alsóújlakon  
Bővebb információ a facebook-on. 
 

Előzetes: 
Február 13-15. Vasi Őrtüzek - hat helyszínen 
Kultúrházak Éjjel- Nappal rendezvénysorozat keretein belül 
 

Március 7. Nőnapi Operett Gála 
 

Március 13. Ismerős Arcok koncert 
 

Április 4. VI. Vasvári Húsvéti Bárányfesztivál 
 

 December 28-án nagy sikerrel zajlott le a második Amatőr 
Darts Verseny. A nevezők száma közel a duplájára 
emelkedett, jó hangulatban telt végig az egész nap. A döntő 
mérkőzést a két játékos zenére történő bevonulása 
színesítette. Végül új győztest avattunk Doktorics Zoltán 
személyében aki Gergely Gábort a címvédőt verte a döntőben 
3:1-re. A rendezvényről részletes beszámolót és fényképeket a 
facebook oldalunkon találhattok. Folytatás következik 2020-
ban! 



 

FELHÍVÁS 
Legyen nálunk Ön is házigazda! Velünk együtt 
szervezze meg saját művelődését, szórakozását és pihenését! 
 A vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központ vállalatok 
intézmények, iskolák, kiscsoportok, közösségek, baráti 
körök, egyesületek és egyének részére kölcsönös 
együttműködést ajánl fel. Eszerint a jelentkezők a 
művelődési központ tárgyi, technikai és személyi feltételeire 
támaszkodva önállóan tervezhetik és szervezhetik meg saját 
művelődési, szórakozási és pihenési folyamataikat. Minden 
megfelelő csoportos és egyéni spontán felajánlást szívesen 
veszünk, a jelentkezőknek munkatársai leszünk ebben az 
öntevékeny formában. 
A beérkező javaslatok kivitelezésére lehetőségeink szerint 
közös kockázatvállalási alapot létesítünk azzal a szándékkal, 
hogy a spontánul kezdeményezett és megvalósított 
rendezvények anyagi alapja hosszabb távon biztosított 
legyen, esetlegesen megteremtve ezzel a későbbi központi 
támogatás nélküli, önfinanszírozó rendszerű művelődési 
formák alapjait is. Kísérletünk intézményünk működésének 
még demokratikusabbá tételét célozva meg egyúttal a 
vállalkozók döntésjogával a kötelezettség felelőségét is 
biztosítja. 
A bekapcsolódó csoportok és egyének bármilyen programot 
kezdeményezhetnek nálunk, s ennek megvalósításában részt 

vesznek.  

 

HÍREK 
 Sakk és Kugli iránt érdeklődők jelentkezését várjuk Nyúl 
Tibor vállalkozóval együtt. Az érdeklődőkkel leülünk a 
„hogyant” megbeszélni. 
 

 Ifjúsági Filmklub indítását tervezzük a 2020. évben. Első 
találkozás: január 18.17 óra az NGMK Tretter termében.  
Érdeklődők és javaslattevők szíveskedjenek jelezni 
szándékukat.  
 

 2020. évi kiemelt közösségi nemzetközi és hazai 
kulturális fesztiválok és események támogatására adhatott 
be kérelmet az intézmény a Vasvári Nemzetközi Színi 
Fesztiválra. A rendezvény támogatást kap. Ennek 
eredményeképpen, a nyár folyamán újabb külföldi és 
hazai színházak előadásai lesznek láthatók Vasváron és a 
Hegyháton. Kiegészítő programként egyéb művészeti 
ágak is erőteljesebben jelennek meg. (Zenei koncertek, 
filmek, kiállítások június 26. péntek. Muzsikás és Vasi 
Barátai Táncházzal) Felhívás és a jelentkezés a honlapon 
elérhető. 
 

 December 18-án az intézmény szervezésében a Kardos 
László Általános Iskola partneri együttműködésével ismét 
diákok látogattak színházba. (Zalaegerszegen a Zrínyi c. 
musicalt nézték meg.) Véleményük szerint Vasváron is 
nagy siker lenne. 
 

 Mely sztárokat szeretne látni 2020-ban Vasváron? Várjuk 
javaslataikat és figyelje a facebook oldalunkon a kínálati 
listát. 


