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 NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2020.  

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

NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

HÍREK 
 Intézményünk Béri Balogh termében heti 
rendszerességgel dartsoznak a helyi fiatalok. Aki 
szeretne hozzájuk csatlakozni vagy csak kipróbálná 
ezt a sportot keresse őket bizalommal. 

 Február és március hónapban 15-15 fővel 
számítógépes képzés zajlik intézményünkben. A 
résztvevők tablet használatát tanulják meg behatóan 
és a második hét végén ha sikeres vizsgát tesznek a 
készüléket meg is tarthatják. Tervezzük a képzés 
folytatását április hónapban is, korlátozott számban 
lehet még rá jelentkezni. 

GYEREKSZÍNHÁZ BÉRLET 
 

február 13.  10 óra (óvodásoknak) és 14.30-kor (iskolásoknak) 
Apnoé Zenekar: Kincskereső kisködmön  

 Az Apnoé zenekar merészet gondolt és 
a kortárs költő, Lackfi János 
közreműködésével, a Gryllus Kiadó 
gondozásában készített egy modern, 
teljesen új felfogásban edzett, némi 
humorban fürdetett feldolgozást, vagy 

inkább átiratot. Eddig járatlan ösvényeken, az Apnoé-tól megszokott 
minőségben vezetik el kicsi és közepes korú közönségüket – talán még 
a nagyobbakat is, a Kincskereső kisködmön egyszerre mesés és 
valóságos világába. felnőtteknek is ajánljuk 
 

Belépő előadásra: 1500 Ft 
 

 

 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
Kedd 

1500 - 1830 Horgászok 
1700 - 2000 Vasvári Játékszín Egyesület 
1800 - 2000 Borászok – február 11. 
   (Minden hónap második keddjén)  

Szerda 
0900 - 1500 Munkaerőpiaci tanácsadás 
1500 - 1830 Horgászok 

Csütörtök 
1400 - 1500 Napsugár Nyugdíjasklub 
1500 - 1600 Őszirózsa Népdalkör 
1700 - 1800 BMA Kft. (zártkörű program)   
1730 - 1930 Sakura Karate 
1800 - 2000 „Üss a hasadra!” Színpad 
 

HÓNAP KÉPE – Jávorka Csaba 
 

2019 augusztusában a 
Hegyháti Napok keretében 
immáron 6. alkalommal 

Képzőművészeti 
Alkotótábor zajlott, az itt 
készített alkotásokból 
minden hónapban 
megjelentetünk egyet a 
műsorfüzetünkben. Február 

hónapban Jávorka Csaba művére esett a választás. 



 

SZÍNHÁZBÉRLET 
 

2020. február 15. 19 óra 
ANNUSKA 2.0 

- vígjáték két részben 
Fém Arts & Café 

 Egy induló magyar színház 
magyar színészei egy magyar 
vígjátékot próbálnak a magyar 
fővárosban. Mindenki 
nyelvet beszél. (Mindenki egy 
nyelvet beszél?) A siker 
garantált, a kudarc opció, a 

bürokrácia kevésbé kultúrabarát, de a rendező eltökélt. S hogy 
érkezik segítségül? Maga a szerző
#színházaszínházban    jegyár: 3.000 Ft 
 
 

2020. március 14. 19 óra
LILIOMFI 

– társadalmi vígjáték 
Soltis Lajos Színház 
 Egy fővárosi éjjelen néhány ajtón
borítékropogás úgy hozza, hogy sorsok 
pecsételődnek meg. Érdekek kívánnak, 
felmenők diktálnak, szerelmek fonódnak, 
kapcsolatok bomolnak. De ahogy a szív szava 
veszni látszik, két ettől s attól fűtött színész 

ferde hajlamok, és görbe hajnalok után nekivág a nagyvilágnak, hogy 
harminc határon által vágva végre mindenki a másiké lehessen. A 
titkos légyottok színe pedig egy valutacsalogató vidéki fogadó, hol a 
vonat se járna, ha nem volna egy-két hadművelet, meg egy jókora 
nagy pisiszünet… 
jegyár: 3.000 Ft 

 

 

Egy induló magyar színház 
magyar színészei egy magyar 
vígjátékot próbálnak a magyar 

városban. Mindenki egy 
nyelvet beszél. (Mindenki egy 
nyelvet beszél?) A siker 
garantált, a kudarc opció, a 

eltökélt. S hogy ki 
érkezik segítségül? Maga a szerző! 

2020. március 14. 19 óra 

néhány ajtón-kopogás és 
borítékropogás úgy hozza, hogy sorsok 

Érdekek kívánnak, 
felmenők diktálnak, szerelmek fonódnak, 
kapcsolatok bomolnak. De ahogy a szív szava 
veszni látszik, két ettől s attól fűtött színész 

e hajnalok után nekivág a nagyvilágnak, hogy 
harminc határon által vágva végre mindenki a másiké lehessen. A 
titkos légyottok színe pedig egy valutacsalogató vidéki fogadó, hol a 

két hadművelet, meg egy jókora 

RENDEZVÉNYEK
 

13-14. Vasi Őrtüzek irodalmi vándorkonferencia
 

13-án Zsennye 
 14-én Döröske, Nagytilaj, Bérbaltavár, 
 Kám, Pöspökmolnári  
 és Vasvár lesznek helyszínek.
 

 14-én 17 órakor Hamvas Béla Ezerarcú és egyszerű élete
 és műve című könyvének bemutatója
 Weiner Sennyey Tibor költővel,  Dr.Fűzfa Balázs és 
 Dr.Petneházi Gábor irodalomtörténészek beszélgetnek
  helyszín: Dr. Bendefy László Városi Könyvtár
 
17-én 17 óra Farsang, álarcok, maskarák a zenében
Horváth Imre karnagy előadása, a belépés díjtalan
 
22-én 10 óra „Farsangi rögtönzések” Improvizációs 
Fesztivál 

Előzetes:
Március 7. Nőnapi Operett 
Az Orfeum Vándorszínpaddal
Fellépnek: Kalocsai Zsuzsa, Bálint Csaba, Birinyi 
Mónika és az Orfeum táncosai
belépő: 3500 Ft 
 

Március 13. 20 óra Ismerős Arcok
belépő: 3500 Ft 
 

Április 4. VI. Vasvári Húsvéti Bárányfesztivál
 

 

RENDEZVÉNYEK 

irodalmi vándorkonferencia 

én Döröske, Nagytilaj, Bérbaltavár,  

és Vasvár lesznek helyszínek. 

Hamvas Béla Ezerarcú és egyszerű élete  
műve című könyvének bemutatója 

költővel,  Dr.Fűzfa Balázs és  
Dr.Petneházi Gábor irodalomtörténészek beszélgetnek 
helyszín: Dr. Bendefy László Városi Könyvtár 

Farsang, álarcok, maskarák a zenében 
előadása, a belépés díjtalan 

„Farsangi rögtönzések” Improvizációs 

 

Előzetes: 
Operett Gála 

Az Orfeum Vándorszínpaddal 
Fellépnek: Kalocsai Zsuzsa, Bálint Csaba, Birinyi 
Mónika és az Orfeum táncosai 

Ismerős Arcok koncert 

VI. Vasvári Húsvéti Bárányfesztivál 



 

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

 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. 
 

 Mely sztárokat szeretne látni 2020-ban Vasváron? 
Várjuk javaslataikat a facebook oldalunkon lévő 
kínálati listából. 
 

 Február 7-én 19 órás kezdéssel a Vasvár Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében folytatódik 
a „Beszélgetés” sorozat ezúttal Mawasala M’Bela 
Fabien SVD atyával. 
 

 A Vasvári Játékszín február hónapban 15-én 15 
órakor Lovásziban, 18 órakor pedig 
Letenye mutatja be Székely János: Caligula 
helytartója című előadását. 


