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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." 

 



 

KÉPZÉS 
Tovább folytatódik az eddig is nagy érdeklődésnek 
örvendő tabletes képzésünk. Már két csoport sikeresen 
elvégezte a foglalkozást, a júliusban esedékes 
harmadik kurzus is hamarosan indul, erre a már 
minden hely elkelt. Viszont amennyiben összejön 15 fő 
aki a kritériumoknak megfelel, havonta egyet ezután 
is szeretnénk indítani. Amennyiben Önt is érdekli a 
képzés keresse kollégáinkat az intézményben. 

 
 

 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
Kedd 

1700 - 2000 Vasvári Játékszín Egyesület 
1800 - 2000 Borászok – július 14./augusztus 11. 
   (Minden hónap második keddjén)  

Szerda 
0900 - 1500 Munkaerőpiaci tanácsadás 

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 – Czanik Ferenc 
 

2019 augusztusában a Hegyháti 
Napok keretében immáron 6. 
alkalommal Képzőművészeti 
Alkotótábor zajlott, és az itt 
készített alkotásokból minden 
hónapban megjelentetünk egyet 
a VasvárJáróban. Július 
hónapban Czanik Ferenc 
művére esett a választás. 



 

SZÍNHÁZBÉRLET 
2020. július 25. 20 óra 

LILIOMFI 
– társadalmi vígjáték 
Soltis Lajos Színház 

 Egy fővárosi 
éjjelen, néhány 

ajtón-kopogás 
és 

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 
A márciusban elmaradt előadás pótlása! 
Helyszín: Nagy Gáspár Művelődési Központ 

 

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 
 Július 5-én lezajlott intézményünkben a 3. Vasvári 
Amatőr Darts bajnokság. A versenyen 20 fő vett 
részt,végig jó hangulatban és magas színvonalon zajlottak 
a küzdelmek. A győzteseknek és a minden résztvevőnek 
gratulálunk, várjuk a következő versenyt ami várhatóan 
szeptemberben lesz megrendezve. Aki nem szeretne 
addig várni, az intézmény Béri Balogh termében 
kialakított játéktéren kedvére jöhet gyakorolni a hét 
minden napján. 

 

Július 8. 18 óra Közkincs Kerekasztal Bérbaltaváron 
 

Július 13. 17 óra  
Horváth Imre karnagy előadása 
„Hírhedett zenésze a világnak, 
...mindig hű rokon!” 
Liszt Ferenc,a romantikus érzelmek 
nagy mestere. Belépés díjtalan. 
 

 



 

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 
 

Július 15. 14.00 óra DJP pontok szakmai 
találkozója helyszín: Alsóújlak 
 
Július 16. 20.30 óra  
Halkan felsír a tárogató 
Vesztergám Miklós  
zenél a kilátónál.  
utána beszélgetés 
 

Augusztus 1. 20 óra Ismerős Arcok koncert 
A márciusi 13-ra megváltott belépők érvényesek erre a 
koncertre is 
 

Augusztus 3-7. között VII. Képzőművészeti 
Alkotótábor 
 

Augusztus 15. Béke Nap 
 

Augusztus 19-23.  
Ferrum Színházi Társulás Tábor 
 

Augusztus 20. Szent István Ünnepe 
 

Szeptember 5. Hegyháti Sportágválasztó 
 
 

 

Hírek 
 

 Képkincseink címmel kiállítás látogatható az intézmény 
Castrum Galériáján, azokból a képekből amik a 
művelődési központ tulajdonát képezik 

 

 A járvány okozta forráskiesés miatt újabb pályázatokat 
készítünk a Nemzeti Kulturális Alaphoz. 
 
 Az „Üss a hasadra!” Színpad június 27-én Olaszfán lépett 
fel.  
 
 Az intézményben működő csoportok megkezdték az 
összejöveteleket és a próbáikat megtartani. 
 
 A Vasvári Játékszín augusztus 8-án Zsennyén lép fel a 
Komédiák című előadásával. 
 
A Topidó Autós Iskola tanfolyamot tart az 
intézményünkben július 20-tól. Erre jelentkezni július 15-
én 16.30-kor lehet szintén itt a Tretter teremben. Bővebb 
információ kérhető a +3620/9191167-es telefonszámon. 


