
 

NYITVA TARTÁS 
Hétfő 08-12 13-17 Kedd 
Szerda 09-12 13-19 Csütörtök 
Péntek 09-12 13-19 Szombat 
Vasárnap -   

PÉNZTÁRI NYITVA TARTÁS 

Kedd 13 -17;  Csütörtök 11-12 és 16-17 óra között
 

Az intézmény előzetes egyeztetés után bármely időpontban igénybe vehető! 
lehetőségét fenntartjuk és az intézményben valamint a honlapunkon közzétesszük/
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2021. augusztus 31-én aktualizált változat
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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 NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2021.  

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

NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

HÍREK 
 

Aprók tánca indul óvodások részére 2-4 év között. Jelentkezés 
szeptember 7-ig. A jelentkezéseket követően hívjuk össze a 
szülőket és közösen keresünk optimális időpontot. Minimális 
létszám: 8 fő 
 

 Augusztus 28-án az Őszirózsa Népdalkör Telekesen vett 
részt a hagyományőrző napon.  
 

 A Mini Pékség az augusztusi Ismerős Arcok koncert előtt 
friss péksüteményt biztosított a zenekar részére. Köszönjük 
nekik! 
 

 Nagy örömmel vettük észre, hogy a Nagytilaj és Bérbaltavár 
közötti „Nagy Gáspár fákon” új verses levelek kerültek 
kiakasztásra, bíztatunk másokat is hogy kedvenc verses 
leveleiket készítsék el és helyezzék ki. 
 

 Köszönjük a szomszédoknak a díszletraktárunk melletti zöld 
terület rendbetételét és az új virágok ültetését 
 

 Csoóri Sándor Alapprogramhoz sikerrel pályázatott az 
intézmény 2022. évben táncházak és egy faragó tábor 
megrendezésére. 
 

 Az Őszirózsa Népdalkör október másodikán a Csoóri Sándor 
Fesztiválon vesz részt. 
 

 GINOP-6.1.2.15. Digitális szakadék csökkentése projekt 
megyei mentorok értekezlete lesz szeptember másodikán 
Nagymákfán. 
 

 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
Kedd 

1700 - 2000 Vasvári Játékszín Egyesület 
1800 - 2000 Borászok – augusztus 10. 
   (Minden hónap második keddjén)  

Szerda 
1800 - 2000 „Üss a hasadra!” Színpad 

Csütörtök 
1400 - 1500 Napsugár Nyugdíjasklub 
1500 - 1600 Őszirózsa Népdalkör 
 A Vasvári Darts Club intézményünkben lévő próbatermében 
folyamatosan van lehetőség gyakorlásra a klubbal folytatott 
előzetes egyeztetés alapján. Keressétek őket a facebookon. 
 

HÓNAP KÉPE – Nádler László 
 2021 augusztusában a Hegyháti 
Napok keretében immáron 8. 
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. 



 

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 
 

Szeptember 2. 19 óra 
Herczeg Ferenc:  
Déryné ifjasszony 
vígjáték két felvonásban 
rendező: Vidnyánszky Attila 
belépő: 200 Ft (Az előadás kedvezményes jegyára a Déryné  program 
hozzájárulásának köszönhető.)  

„De mi a célja az örökös 
kóborlásnak? (…) Talán semmi. 
Olykor mégis azt hiszem, van 
valami titokzatos célja. Olykor 
úgy gondolom, mi egy láthatatlan 
kincset viszünk magunkkal, 
amelynek bizonyos időre el kell 
érkeznie valahova. Most mi 
visszük, - ha kidőlünk, vállára 
veszi más, - de egyszer csak 

elérkezik oda, ahol szükség van rá. 
 
 
 
 

 

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 
Szeptember 17. 19 óra 
Darvasi László:  
Karády zárkája  
zenés monodráma 
a Gyulai Várszínház előadása 
rendező: Béres László  
belépő: 200 Ft (Az előadás kedvezményes jegyára a Déryné  program 
hozzájárulásának köszönhető.)  
 

   A 110 évvel ezelőtt született, 30 
évvel ezelőtt meghalt Karády 
Katalin a titokzatos, az ünnepelt, 
a rajongott, az áhított dívát 
ezúttal a Gestapo 525-ös számú 
cellájában látjuk és halljuk (még 
énekelni is!) . Pedig ez egy 
„olyan produkció / 
sztárprodukció, / világpremier / 
egyedi és megismételhetetlen 

produkció, / melyet senki sem láthat a két szemével”. Miközben 
mennyire szeretnénk tudni „hogyan kell titokzatosnak lenni, / hogyan 
kell izgatónak lenni, / rejtélyesnek, bestiának, jégkirálynőnek, 
szivárványnak… / huhh…!” Hogyan lesz a szenvedéstörténetből 
megváltástörténet. 
   Darvasi László, korunk egyik legkiválóbb magyar próza és drámaírója, 
költő szépségű szövegében Karády Katalin (Bartha Boróka) élete 
szerepét alakítja szívfájdító módon, hogy visszataláljon „az igazsághoz, 
/ a normális, nappali fényhez, / a szabad levegőhöz, / a szélhez… 
Szereplők: 
Karády Katalin: Bartha Boróka 
Zongorista: Horváth Zoltán 
Díszlet, jelmez: Márton Erika 

  



 

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 
 

Szeptember 23. 16 órakor 

"Az én létrám" 

címmel nyílik kiállítás 

Nemcsics Ákos 
műveiből 

a Nagy Gáspár Művelődési Központ 

Castrum Galériáján 
 

megnyitja: 
Dr. habil Fűzfa Balázs  

egyetemi docens 
 
 

Szeptember 29-én (szerdán) 16 órakor 
Közkincs Kerekasztal  

a Hegyháton. 
 
 

Szeptember 30-án 
Idősek Napja alkalmából 

Foki Veronika 
színművésznő 

ad műsort népszerű 
operett slágerekből. 

 

 

 

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL - NAPPAL 
 

SZEPTEMBER 24 – 26.   
24-én 15 órakor és 18 órakor 
díjmentes vetítések a nagyteremben: 
A Vasvári Thália 
Nyilassy Judit: Hol vagy csillagom? 
cím színpadi játékának  
2001. augusztus 11-i felvétele.  
Várjuk az érdeklődőket és az egykori játszókat.  
  
 

Egyéb események 
 

Szeptember 5. Zene – és nótakörök találkozója 
 szervező: Cigány Kisebbségi  Önkormányzat 
 

Szeptember 18. 16 óra Vasvári Játékszín előadása Nádasdon 
szervező:Együtt Nádasdért Egyesület 
 

Szeptember 26. 10 óra Első Vasvári Darts Open 
szervező: Vasvári Darts Club, bővebb info: +36309280019 
 

Szeptember elsejével indul intézményünk új honlapja a  
 

www.ngmk.hu címen. 
 
 
 
 
 
 


