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 NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2020.  

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

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 három csoport 
sikeresen elvégezte a foglalkozást, az augusztus végén 
elkezdődött a negyedik kurzus is. 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 – szeptember 8. 
   (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 – Nádler László 
 2020 augusztusában a Hegyháti 
Napok keretében immáron 7. 
alkalommal Képzőművészeti 
Alkotótábor zajlott, és az itt készített 
alkotásokból minden hónapban 
megjelentetünk egyet a Vasvár 
Járóban. NÁDLER LÁSZLÓ  
(Oszkó) - a művésztelep szakmai 
vezetője, alapító tag. Érzéseinek 

megfelelően, többféle eszközzel és stílusban 
fogalmazza meg képei üzenetét. Vasvárt -itt- 
összefoglalt, absztrakt átírással, akrillal jeleníti meg. 



 

SZÍNHÁZ 
Tisztelt Közönség! Nem hirdetünk színházbérletet, mert a jövő bizonytalan. 
Színházi előadásokban azonban nem lesz hiány, hisz legalább annyi lesz, mint 
az elmúlt évadban.  Egyedi előadásokat szervezünk, amelyeket gyorsabban át 
tudunk tervezni, ha szükséges.  Októberre csúszott Színházi Fesztiválunko
kizárólag hazai csoportokat fogadunk, de azok között a legjobb előadásokat 
láthatják. 
 Szeptember 28-án már várjuk is Önöket. A biztonságra különösen ügyelünk és 
csak minden második helyet adunk ki. Emiatt viszont kénytelenek vagyunk 
emelni a helyárakon, bízva megértésükben. Így a lenti nézőtéren a jegyek ára 
Ft, míg a páholyban 3000 Ft lesz, amit kérünk elővételben megvásárolni 09.24
jegyeket őrizzék meg, mert a további előadásokhoz kedvezményre való 
jogosultságot jelent. (Akár 50%-ig.) 

 

Tóth Ede – Örkény István: 

A Falu rossza - vígjáték két részben
Főbb 

szerepekben: 
MIKÓ 
István, 

MÁTÉ 
Krisztián, 
ALBERT 

Péter, 
EKE Angéla, 

MARJAI Virág 
 
 A falu rossza a legjobb ember a faluba’ - dióhéjban. Nagy a 
szerelemben, nagy a dúlásban és keservben, szakadjon az a 
szív, amúgy magyarosan! Pedig odavannak ám érte 
hányan! -, ám ő mégis nagyon odavan. Ezért danol, s dülöngél 
ez a csupa szív nagyember… 
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KÖZÖSSÉGI ESEMÉ
5-én 9 óra III. Hegyháti Sportágválasztó
A térség sportolási lehetőségeinek bemutatkozása. Felnőttek 
és gyerekek egyaránt megtalálhatják hosszú távú testi
egészségük kulcsát. 
Fix programok: darts, íjászat, jóga, karate, kerékpározás, 
kötélugrás, népi játékok, önvédelem.
 

5-én 16 óra Polgár Csaba 
Ferenczy Noémi-díjas ipar- és képzőművész, prof. emeritus

textil alkotásaiból nyílik kiállítás
Megnyitja: TÓTH CSABA, Munkácsy
ELTE SEK főiskolai docense 
 

5-én 17 óra Beszélgetés EGY A KŐMÍVESEK KÖZÜL  
címmel Devecseri Zoltán
 saját versekről, barátok, mesterek költészetéről 
Középpontban: NAGY GÁSPÁR
Beszélgetőtárs: GERGYE REZSŐ, népművelő
helyszín: Dr. Bendefy László

Októberi előzetes:
4-én Capella Savaria koncert
létszámmal/ 
 

15-18. Színjátszó Fesztivál
 

24-én 17 órakor Galambos Rita Itthon és Otthon című 
kiállítása nyílik meg a Castrum Galérián
 

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 
Hegyháti Sportágválasztó 

A térség sportolási lehetőségeinek bemutatkozása. Felnőttek 
és gyerekek egyaránt megtalálhatják hosszú távú testi-lelki 

darts, íjászat, jóga, karate, kerékpározás, 
kötélugrás, népi játékok, önvédelem. 

Polgár Csaba  
és képzőművész, prof. emeritus 

textil alkotásaiból nyílik kiállítás 
Megnyitja: TÓTH CSABA, Munkácsy-díjas festőművész, az 

 

Beszélgetés EGY A KŐMÍVESEK KÖZÜL  
Devecseri Zoltán, költővel 

saját versekről, barátok, mesterek költészetéről 
Középpontban: NAGY GÁSPÁR 
Beszélgetőtárs: GERGYE REZSŐ, népművelő 
helyszín: Dr. Bendefy László Városi Könyvtár 

 

Októberi előzetes: 
Capella Savaria koncert /korlátozott nézői 

Színjátszó Fesztivál 

Galambos Rita Itthon és Otthon című 
kiállítása nyílik meg a Castrum Galérián 



 

ADOMÁNY GYŰJTÉS 
Tisztelt kultúrát pártoló polgárok!  A 
Nagy Gáspár Művelődési Központ a 
Muzsikás koncerten kérte a közönséget 
az alábbi célra történő adományozásra. 
A felajánlott összeget már eljuttattuk a 
településre. Polgármesterük köszönetet 
mondott. A pár tízezer Ft adomány nem 

nagy összeg, de arra inspirál más intézményeket és szervezeteket is, 
hogy segítsék az újjáépítést. A sok kicsi fillér összeadódik és a 
közösségek összefogásával a cél megvalósul. Saját erőnkből ehhez 
járultunk hozzá. Kérjük a közművelődésben dolgozókat 
népszerűsítsék a hírt, hisz ezzel sokat segíthetünk. 
Adományozási felhívás a Zétényi kultúrház újjáépítése érdekében. 
2020. májusában egy tűzesetben leégett a felvidéki Zétény község 
kulturális intézménye. A tűz elsősorban a település és járás 
kulturális életében jelent mérhetetlen veszteséget. A majd 800 fős 
településen intenzív kulturális élet folyt, a kultúrház aktívan, több 
célcsoport igényeit kiszolgálva működött, kínálatában számos tábor, 
gyermekprogram, nosztalgia délután, települési ünnepség szerepelt. 
A szerencsétlenség következtében a kultúrház felújított 
könyvtárában található könyvállomány a tűz martalékává vált, a 
helyi közösségi eseményeknek helyt adó táncterem teljesen kiégett. 
A fentiek okán a Nemzeti Művelődési Intézet adományozási 
felhívást tett közzé, amely az alábbi melléklet segítségével érhető el. 
A község az alábbi, elkülönített számlaszámra várja adományaikat: 
Számlaszám: SK92 0900 0000 0051 7025 9173 
BIC kód: GIBASKBX 
Számla neve: Dom kultúry Zatín-Zétény-S.O.S 
Az a bizonyos levél a Nagy Gáspár Művelődési Központ számára:  
„A mai nap folyamán megérkezett számlánkra adományuk. Hálával és 
nagyrabecsüléssel gondolunk Önökre. Köszönjük támogatásukat és 
adományukat!!! Mély tisztelettel Kukó Miklós, Zétény község 
polgármestere” 

 

Hírek 
Augusztus hónapban a Vasvári Játékszín 
Szemenyében, Oszkóban és Körmenden adta elő 
komédiáit. 
 

A Ferrum Színházi Társulás ötödik alkalommal 
tartotta szakmai táborát Vasváron augusztus 19-24. 
között. Előadásukat a közeljövőben láthatjuk 
Vasváron is. 
 

A Topidó Autós Iskola tanfolyamot tart az 
intézményünkben. Erre folyamatosan lehet jelentkezni 
a +3620/9191167-es telefonszámon. 
 

 Szeptember 8-án délelőtt a Nyugdíjas Népművelők 
sárvári csoportja lesz a vendégünk. 
 

 Szeptember 27-én vasárnap 10 órakor 
intézményünkben kerül megrendezésre a IV. Amatőr 
Dartsbajnokság. Jelentkezni a szervező Vasvári Darts 
Clubnál lehet facebookon. 
 

 A szeptember 26-27 között 
megrendezésre kerülő III. 
Hegyháti Tájoló keretén 
belül szombaton 18 órai 
kezdettel a Nagytilaj és 
Bérbaltavár közötti 
versfáknál lesz padavató 
ünnepség.  


